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УДК 39:001.32(477)"192" Ганна Скрипник 
(Київ)

пРОВІДНИй ЕТНОЛОГІЧНИй ОСЕРЕДОК 
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 20 -х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті на прикладі Музею (Кабінету) антропології та етнології ім. Хв. Вовка йдеться про 
особливості розвитку української народознавчої науки 20х – початку 30х років ХХ ст. Порушу-
ються питання трансформації організаційних засад діяльності профільних наукових осередків, 
розроблення нових дослідницьких напрямів, застосування модернізованої методології, употуж-
нення джерельної бази етнології завдяки запровадженню стаціонарних методів польових етно-
графічних студій. 

У розвідці наголошується роль провідних вітчизняних учених (А. Носів, О. Алешо, А. Они-
щук, Н. Заглада, Л. Шульгина, Ю. Павлович та ін.) в інституалізації етнологічної дисципліни, 
аналізується їхній науковий доробок у контексті європейських дослідницьких практик.

Ключові слова: народознавчі осередки, Музей (Кабінет) антропології та етнології ім. Хв. Вов-
ка, А. Носів, О. Алешо, А. Онищук, Н. Заглада, Л. Шульгина, Ю. Павлович, стаціонарний 
метод дослідження, монографічне вивчення населених пунктів.

В статье на примере Музея (Кабинета) антропологии и этнологии им. Ф. Вовка идет речь об 
особенностях развития украинской народоведческой науки 20-х – начала 30-х годов ХХ в. Затра-
гиваются вопросы трансформации организационных основ деятельности профильных научных 
центров, разработки новых исследовательских направлений, применения модернизированной ме-
тодологии, расширения базы источников этнологии благодаря внедрению стационарных методов 
полевых этнографических исследований.

В публикации отмечается роль ведущих отечественных ученых (А. Носов, А. Алешо, А. Они-
щук, Н. Заглада, Л. Шульгина, Ю. Павлович и др.) в институализации этнологической дис-
циплины, анализируется их научный потенциал в контексте европейских исследовательских 
практик. 

Ключевые слова: народоведческие центры, Музей (Кабинет) антропологии и этнологии 
им. Ф. Вовка, А. Носов, А. Алешо, А. Онищук, Н. Заглада, Л. Шульгина, Ю. Павлович, стаци-
онарный метод исследования, монографическое изучение населенных пунктов.

While showing the Khv. Vovk Museum (Cabinet) of Anthropology and Ethnology by example, the 
authoress considers the features of advance of Ukrainian ethnology in the 1920s – early 1930s. She 
raises the questions of transforming the principles of organization of core scientific centres’ activities, 
enlarging their network, developing new research trends, introducing an updated methodology, and 
strengthening the source base of ethnology by virtue of realizing permanent methods of folk ethno-
graphic studies.

The article accentuates a role of leading domestic scholars (A. Nosiv, O. Alesho, A. Onyshchuk, 
N. Zahlada, L. Shulhyna, Yu. Pavlovych and others) in institutionalizing the academic discipline of 
ethnology, as well as analyses their creation in context of European research practices.

Keywords: ethnological centres, Khv. Vovk Museum (Cabinet) of Anthropology and Ethnology, 
A. Nosiv, O. Alesho, A. Onyshchuk, N. Zahlada, L. Shulhyna, Yu. Pavlovych, stationary research 
method, locality monographic studies.

У 20-х роках ХХ ст. в історії етно-
логічних студій і в розвитку її 

не від’єм ної складової – етнографічного 
музейництва підрадянських земель Украї-
ни – на тлі різнорівневої інституалізації 
науки, розгортання експедиційно-пошуко-
вої роботи і формування джерельної бази 
етнології, розширення музейної мережі, 
розроблення успадкованої від попередньої 
доби традиційної тематики й реалізації 
старих експозиційних практик відбувалися 

водночас актуалізація нових дослідниць-
ких змістів та пошук шляхів модернізації 
експозицій; спостерігалися трансформації 
методологічного характеру, які особли-
во були помітні в діяльності академічних 
установ – Кабінету примітивної культури 
та народної творчості (відомого ще й під 
назвою Етнологічний відділ), Етнографіч-
ної комісії, Музею (а згодом – Кабінету) 
антропології та етнології ім. Хв. Вовка 
(Київ); а також у роботі Етнолого-крає-
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знавчої секції кафед ри історії української 
культури (Харків) та ін. 

Серед згаданих академічних установ, 
що були провідними народознавчими цен-
трами підрадянської України, існував 
умовний поділ дослідницьких сфер. Так, 
Етнографічна комісія студіювала пере-
важно духовну культуру (народний кален-
дар, звичаї та обряди, традиційні народні 
знання, усну народну творчість); Кабінет 
примітивної культури і народної творчості 
досліджував соціонормативні практики, 
форми громадського життя (шляхом ви-
явлення пережитків примітивної культу-
ри в українській обрядовості, народному 
світогляді та фольклорі); Музей (Кабінет) 
антропології та етнології ім. Хв. Вовка го-
ловно вивчав матеріальний бік побуту й 
життя народу.

*** 
З історії створення установи

Вважаємо за доцільне ґрунтовніше роз-
глянути в даній статті особливості функ-
ціонування і наукові здобутки саме Му-
зею (Кабінету) антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка, оскільки дотепер ця акаде-
мічна установа (порівняно з Етнографіч-
ною комісією та Кабінетом примітивної 
культури) викликала найменше зацікав-
лень дослідників, поза увагою яких за-
лишалася важлива її науково-пошукова, 
публікаційна, організаційно-координую-
ча та просвітянська діяльність [53, с. 111–
128; 58, с. CVII–CXV].

Утім, уже у 20-х роках ХХ ст. заснов ники 
Музею (Кабінету) антропології та етно- 
логії, наголошуючи на помітному посту-
пі антрополого-етнологічних дисциплін у 
світі на прикладі діяльності таких провід-
них наукових центрів, як Антропологічна 
школа в Парижі (L’École d’Anthropologie), 
Королівський антропологічний інститут у 
Лондоні (Royal Anthropological Institute), 
Бюро американської етнології у Вашинг-
тоні (Bureau of American Ethnology), Му-
зей археології та етнології Пібоді в Кемб-
риджі (Peabody Museum of Archaeology 
and Ethnology) та інші, ставили в рі-
вень з ними і свою наукову установу: 
«У нас Кабінет антропології та етноло-
гії ім. Хв. Вовка при УАН – це перша 
та поки що єдина інституція на Вкраїні, 
що має подібний характер як вище на-
звані. Ідея заснування інституції такого 
типу була тісно зв’язана, з одного боку, 

з пам’яттю небіжчика проф. Хв. Вовка, 
а з другого – з  потребою науково, всебіч-
но вивчати людність України» [24, с. 8]. 

Ця академічна інституція в Україні 
постала саме завдяки ініціативі Хв. Вов-
ка, який (ще перебуваючи у вимушеній 
чвертьвіковій еміграції) мріяв про те, 
«щоби мати змогу працювати на рідній 
землі і для рідної науки». Після обрання 
його професором Київського університету 
на кафедрі географії та антропології і за-
прошення взяти участь в організації Укра-
їнської академії, не вагаючись і незважаю-
чи на поважні вже роки, учений залишає 
Петербург, де мав професорську позицію, 
і вирушає в Україну. Тут він мав намір за-
класти науковий осередок систематичних 
антрополого-етнографічних до сліджень, 
оскільки завжди мріяв про розвиток цих 
дисциплін в Україні і наголошував: «Ро-
зуміється, студіювати нашу етнографію 
треба у Києві» [29, с. 691]. Однак намірам 
його не судилося здійснитися – 1918 року 
по дорозі в Україну («до землі обітова-
ної») учений помирає у місті Жлобині [58, 
с. CVII] (поблизу Гомеля) *. 

Проте ідею заснування наукової антро-
полого-етнографічної інституції в Украї-
ні, яку виношував патріарх української 
етнології кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Хв. Вовк, зуміли реалізувати його вихо-
ванці – її підхопив і втілив у життя його 
учень і послідовник Олександр Алешо 1. 
Відомий археолог і мистецтвознавець, ко-

* У вітчизняній науці радянських часів 
ім’я Хв. Вовка було табуйоване, відтак про-
явити інтерес до місця його поховання й упо-
рядкувати могилу ніхто не наважувався. За 
часів незалежності дирекція Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського) 2013 року від-
рядила до Білорусі старшого наукового спів-
робітника Українського етнологічного центру 
Любов Босу, якій було доручено з’ясувати 
сучасні обставини і по можливості віднайти 
місце поховання вченого. На жаль, резуль-
тати пошуків виявилися невтішними. У ході 
господарсько-економічних перетворень у цій 
країні старе кладовище було зруйноване. За 
відомостями, наданими жлобинським крає-
знавцем Миколою Шукановим, збереглися 
лише поховання 1930–1960-х років. Усі похо-
вання раніших датувань (до 1930-х років) по-
трапили в індустріальну зону. Отож, виявити 
місце поховання Хв. Вовка навіть при допо-
мозі місцевих краєзнавців не вдалося.
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лега й однодумець Хв. Вовка Микола Ма-
каренко допоміг О. Алешо переправити з 
Петербурга до Києва архів, бібліотеку та 
колекцію доісторичних предметів учено-
го. Докладаючи чимало зусиль і долаючи 
неймовірні труднощі, О. Алешо зміг до-
провадити цінну етнографічну спадщину 
Хв. Вовка до Києва, яку ще 1915 року до-
слідник заповідав передати українській 
науковій інституції, а заповіт доручив 
привести у виконання своїм близьким 
колегам – П. Стебницькому та С. Єфре-
мову. 29 березня 1921 року при Україн-
ській академії наук вже було відкрито 
установу під назвою Музей антропології 
та етнології ім. Хв. Вовка [17, с. 213–215; 
24, с. 6; 34, с. XXIII–XXVIII], яка роз-
містилася на третьому поверсі головного 
будинку Всенародної бібліотеки України 
при ВУАН (за адресою: бульвар Т. Шев-
ченка, № 14, у будинку, спроектованому 
архітектором О. В. Беретті). Цей музей, 
в основу якого було покладено цілу, вели-
кої наукової ваги, спадщину Хв. Вовка, 
на думку його керівника О. Алешо, мав 
у перспективі стати народознавчою науко-
вою установою всеукраїнського масштабу. 
До складу його штатних і позаштатних 
наукових співробітників було зачисле-
но О. Алешо, А. Носова, А. Онищука, 
Ю. Павловича, Л. Шульгину, Є. Дзбанов-
ського та Д. Демуцького. 

Ще восени 1918 року Олександр Алешо 
розробив у вигляді відомчої «Записки» 
спеціальну програму створення академіч-
ної антрополого-етнографічної інституції 
в Україні під назвою Музей антропології 
й етнографії та Антропологічний інститут 
імені Хведора Кіндратовича Вовка при 
Українській академії наук. Програма міс-
тила обґрунтування доцільності створення 
відповідних профільних підрозділів уста-
нови, а також докладні пропозиції щодо 
цілей, завдань і змісту кожного з них. 
Нею передбачалося, що Музей складати-
меться з антропологічної та етнографічної 
частин і автономного Антропологічного 
інституту при ньому, «який ставить своїм 
завданням наукове розроблення антропо-
логії на Україні».

У доповідній записці про організацію 
Музею антропології та етнології О. Але-
шо наголошує, що «Українська Академія 
Наук <...> одна тільки й може як слід по-
дбати, щоб дорогоцінні наукові скарби», 
передані їй у спадок Хв. Вовком, «не ле-

жали мертвим майном, а лягли і служили 
ґрунтом для розвитку зазначених науко-
вих дисциплін» [див: 5, од. зб. 2, арк. 1; 
57, с. 31]. Основу Музею, як згадувалося, 
склали бібліотека, численні наукові, ан-
тропологічні, етнографічні та палеоетно-
логічні матеріали професора Хв. Вовка 
(у вигляді колекції речей, рукописних 
матеріалів, заміток, малюнків, карток ан-
тропометричних вимірів, світлин тощо) 
[24, с. 4–8; 47] 2.

Тимчасовий статут Музею, розробле-
ний О. Алешо, окреслював широку на-
укову перспективу розвитку осередку, 
який мислився як «центральний науко-
вий музей на Україні», покликаний «пла-
номірно збирати та переховувати різні 
матеріали», здійснювати «безпосередні 
наукові студії антропології, доісторії та 
етнології» [47; 57, с. 32]. Положення ста-
туту про наукову діяльність Музею від-
бивають помітний вплив на О. Алешо на-
укових поглядів його вчителя Хв. Вовка 
про тріаду наук – антропологію, архео-
логію, етнографію 3. Відповідно до цього 
інституцію і було поділено на три відділи. 
У «Провіднику» по Музею антропології 
та етнології ім. Хв. Вовка зазначається, 
що завдання відділу етнології, зокрема, 
полягає «…в дослідженні побуту україн-
ського народу та [представників. – Г. С.] 
інших народів, що Україну залюднюють 
або близькі українській людності своїм 
походженням та історичними стосунка-
ми» [17, с. 213]. Дослідницьку діяльність 
відділ здебільшого провадив «стаціонар-
ним методом на своїх дослідчих станціях, 
за які є окремі села, а також екскурсій-
ним способом у певні райони»; крім того, 
передбачалося, що відділ буде керувати 
роботою кореспондентів та окремих до-
слідників на місцях, які працюватимуть 
за спеціально розробленими запитальни-
ками. Поряд з дослідженням народного 
побуту стаціонарним та екскурсійним спо-
собами співробітники відділу проводили 
систематичне збирання речей і комплекту-
вання етнографічних колекцій музейного 
осередку.

У 1922 році (31 березня) «з техніч-
них причин» Музей було перейменова-
но в Кабінет антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка, однак, як зазначається в 
першому випуску «Бюлетеня» установи, 
це не звузило меж наукової діяльності 
установи [24, с. 6]. Вченим секретарем 
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Музею (Кабінету) антропології та етно-
логії був учень і послідовник Хв. Вовка 
Михайло Рудинський. Реорганізація цьо-
го музейного осередку в Кабінет супро-
воджувалася структурним виокремленням 
на його основі кількох самостійних під-
розділів: з одного боку – власне етногра-
фічного музею, а з другого – своєрідного 
інституту у вигляді антропологічного та 
етнологічного секторів, кожен з яких від-
повідав конкретному напрямкові роботи й 
набував автономного характеру. Як зазна-
чав А. Носов 4 – очільник Музею (Ка-
бінету) антропології та етнології (обра-
ний по смерті О. Алешо 1922 р.), колись 
єдиний Кабінет, «принципи якого Ф. К. 
[Ф. Вовк. – Г. С.] ще за свого життя так 
енергійно висував і популяризував», не-
вдовзі «для більшого успіху та розвитку 
поділений на Кабінет Антропології та Пе-
редісторії і на Кабінет Етнології; обом на-
дано ім’я покійного» [35, с. 8]. 

Серед пріоритетних завдань діяль-
ності установ, які через обмаль ресурсів 
так остаточно повномасштабно і не запра-
цювали, були не лише теоретичні, але й 
практичні антропологічні та археологічні 
студії. Зокрема, уже до 1926 року спів-
робітниками було зроблено понад дві ти-
сячі антропологічних вимірів українців і 
представників інших націй, які жили на 
території України; досліджено нові архео-
логічні стоянки палеолітичної та неолі-
тичної культур. Результати цих практич-
них досліджень відображені в часописах 
ВУАН та в спеціально заснованому річ-
нику «Антропологія», де йшлося як про 
регіональні антропологічні особливості 
української людності (Поділля, Куба-
ні), антропологію іноетнічного населен-
ня (Криму, Приазов’я) [30–32], так і про 
ново відкриті стоянки передісторичних 
культур [50; 51] тощо. 

Отже, студії відділів Музею (Кабінету) 
антропології та етнології були предметним 
утіленням наукових задумів Хв. Вовка 
щодо реалізації програми комплексних ан-
трополого-етнографічних досліджень усієї 
України. Проте через відсутність фінан-
сових і матеріально-технічних засобів для 
повноцінного розгортання діяльності всіх 
профільних підрозділів, співробітникам 
Музею (Кабінету) «довелося зосереди ти 
більше уваги й матеріяльних засобів поки-
що на одному відділі, саме на відділі етно-
логії» [23, с. 11]. 

*** 
Експедиційно-пошукова діяльність 

Етнологічного відділу. 
Комплектування колекцій та 

формування джерельної бази етнології
Відтак основною опцією досліджень 

Музею (Кабінету) стало етнографічне ви-
вчення населення України – як методом 
безпосереднього спостереження та опису 
й аналізу етнокультурних реалій, так і 
шляхом їх художньої фіксації (графічні 
зображення та акварельні замальовки) 
[53, с. 115–119]. Тому-то найпомітніші 
нау кові результати отримав саме етно-
логічний підрозділ, що функціонував у 
складі провідних штатних і позаштат-
них співробітників (зокрема А. Носова, 
Н. Заглади, Л. Шульгиної, Ю. Павло-
вича, Л. Демуцького та ін.) під керівни-
цтвом відомого етнографа Антона Они-
щука 5. Останньому належить ініціатива 
організації та реалізації стаціонарних на-
родознавчих досліджень, що проводилися 
в різних населених пунктах України на-
уковими силами Музею (Кабінету), окре-
мими кореспондентами та дослідниками.

Слід зазначити, що у 20-х роках ХХ ст. 
етнографічні студії з монографічного ви-
вчення населених пунктів актуалізували-
ся в усіх регіонах СРСР ще й у зв’язку 
з поставленими радянською владою за-
вданнями з вивчення виробничих можли-
востей окремих територій, найповнішого 
виявлення місцевих ресурсів [54, с. 30]. 
Можливо, це й стало однією з причин, 
чому в народознавчій науці підрадянської 
України цього періоду широкого визна-
ння набув метод стаціонарного моногра-
фічного дослідження певної місцевості, 
який забезпечував (завдяки безпосеред-
ньому тривалому перебуванню етнографа 
в досліджуваному районі), окрім вивчен-
ня природних ресурсів та окремих ланок 
господарського життя, ще й можливість 
найповнішого обстеження і студіювання 
явищ культури та побуту за єдиною систе-
мою тематично сформованих запитальни-
ків 6. Послуговуючись методом стаціонар-
ного дослідження, Етнологічний відділ 
київського Музею (Кабінету) антропології 
та етнології, а також інші установи ВУАН 
(Етнографічна комісія, Кабінет примітив-
ної культури та ін.) розпочали комплексне 
вивчення сіл та містечок і ґрунтовне сту-
діювання архаїчних явищ побутової куль-
тури шляхом розгляду всіх її складових 
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і виявлення пережитків; з’ясування на 
їх основі етапів еволюції досліджуваних 
реалій і подальшого порівняння подібних 
культурних комплексів з аналогічними 
явищами в інших народів світу. Пріори-
тетного значення надавалося впроваджен-
ню науково апробованих ефективних ме-
тодик формування належної джерельної 
бази – стаціонарних способів збору мате-
ріалів за професійно розробленою серією  
тематичних запитальників і програм. 
У звідомленні про діяльність Етнологіч-
ного відділу зазначається, що «відділ Ка-
бінету відсунув випадковість, як шкідли-
ву для науки, і впровадив у життя ідею 
систематичного, всебічного стаціонарного 
дослідження» [23, с. 15].

Восени 1921 року стаціонарне дослі-
дження с. Старосілля (25 км на північ від 
Києва) розпочав відомий етнограф, по-
стійний співробітник – консерватор Му-
зею (Кабінету) антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка А. Онищук [13, с. 127; 18; 23, 
с. 12], «зобов’язавшись при цьому вчити 
селянських дітей і тим забезпечити собі за 
тодішніх умов житловий мінімум, а поруч 
і здобути певне довір’я людей для сприян-
ня праці» [23, с. 12]. Запроваджений ним 
і співробітниками Музею (Кабінету) метод 
монографічного дослідження сіл і селищ 
став важливим набутком науки та музей-
ної практики України цього періоду 7, що 
дозволив комплексно, а не епізодично, зі-
брати унікальний фактографічний матері-
ал локального характеру. А. Онищук, по-
стійно проживаючи в Старосіллі протягом 
1921–1923 років, вивчав конкретні ланки 
народної культури (рибальство, землероб-
ство, народну техніку та житло), водночас 
розробляючи дослідницькі програми для 
інших співробітників установи. Науковці 
Музею (Кабінету) почергово навідувалися 
в село для проведення власних дослідів у 
дорученій їм царині, спираючись головно 
на свої спостереження та фіксуючи мате-
ріали з дитячого побуту й фізичного ви-
ховання дітей, бджільництва, рибальства, 
народного харчування, народного одягу і 
хліборобства, народної техніки та архітек-
тури [23, c. 11–14].

Про визнання запровадженого вченим 
методу засвідчує увага і висока оцінка до-
слідницьких пошуків Музею (Кабінету) як 
вітчизняними (М. Біляшівський, Д. Ба-
галій, М. Макаренко, С. Рудницький, 
Ф. Колесса), так і зарубіжними (академік 

М. Мурко (Прага), професор А. Мар-
тель (Париж), Д. Золотарьов, Б. Куфтін, 
С. Штернгберг (Росія), директор Етногра-
фічного музею в Москві, професор Соко-
лов та ін.) колегами [4, од. зб. 125, арк. 3; 
45–47]. Зацікавившись методом стаціо-
нарного дослідження окремого населеного 
пункту, з метою вивчення досвіду й за-
провадження його в життя музеїв в інших 
республіках Радянського Союзу Головна-
ука СРСР відрядила до Києва відомого 
спеціаліста, керівника Кабінету крає-
знавства в Москві, професора М. Фено-
менова, який писав: «Метода, що засто-
совується в етнологічному відділі музею 
ім. Вовка, заслуговує не тільки уваги, 
але й якнайактивнішої пропаганди поміж 
етно графами <…> Особливо багато від-
кривається при такому досліді культур-
них пережитків, що на них звертати ува-
ги під час побіжної експедиційної роботи, 
дослідник не має часу <…> Етнографам 
Союзу треба не лише признати, що тут у 
Києві пророблено дуже оригінальну спро-
бу монографічної роботи, але й подбати, 
щоб подібні етнографічні станції заснува-
ти в інших місцях Союзу» [48].

Результатом цих польових експедицій-
них студій стають ґрунтовні наукові роз-
відки та численні збірки етнографічних 
колекцій: у перші ж роки функціонуван-
ня Музею (Кабінету) в ньому з’явилася 
збірка дитячих іграшок із с. Старо-
сілля (134 од. зб.); побутових предме-
тів та знарядь рільництва із с. Пекарі 
(63 од. зб.); гончарних виробів із с. Буб-
нівка (60 од. зб.); пам’яток татарського 
побуту, зібраних Л. Шульгиною в Криму 
тощо [4, од. зб. 41, арк. 14; 4, од. зб. 42, 
арк. 2; 4, од. зб. 116, арк. 1], а на 1926 рік 
було зібрано близько 2 тис. експонатів та 
близько 5 тис. малюнків. 

Про характер дослідницьких пошуків 
осередку свідчать звідомлення про його 
діяльність та опубліковані співробітника-
ми розвідки й статті, які інформують про 
особливості польових студій і збирацької 
роботи установи, помітній результатив-
ності якої Музей (Кабінет) завдячував 
не лише праці в ньому знаних етнографів 
(А. Онищука, Л. Шульгиної, Н. Загла-
ди), а й роботі професійного художника 
Юрія Павловича, котрий брав участь у 
всіх дослідах і забезпечив належну ху-
дожню фіксацію та документування до-
сліджуваних явищ. Відтак висвітлення 
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Загальний вигляд Етнологічного відділу  
Музею (Кабінету) антропології та етнології ім. Хв. Вовка
(за: Заглада Н. Відділ монографічного дослідження села... [18])
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здобутків Музею (Кабінету) та змісту 
публікаційних матеріалів його науков-
ців з необхідністю передбачає врахуван-
ня цінної наукової спадщини активного 
учасника стаціонарних експедицій худож-
ника-етнографа Ю. Павловича 8, 145-річ-
чя з дня народження якого відзначаєть-
ся 2017 року. Як учень Хв. Вовка ще з 
петербурзьких років життя й діяльності, 
художник Ю. Павлович після переїзду в 
1918 році до Києва починає працювати по-
заштатним співробітником Музею (Кабі-
нету) антропології та етнології (з 1921 р.), 
здійснюючи щорічні багаторазові експеди-
ційні виїзди на Київщину, Чернігівщину, 
Житомирщину, Полтавщину, Дніпропе-
тровщину, Запорожжя, де виконує чис-
ленні замальовки землеробських, рибаль-
ських знарядь, зразків тогочасної техніки, 
антропологічних типажів.

Як зазначається у звідомленні про ді-
яльність Музею (Кабінету) протягом 1921–
1924 років, уже від початку функціону-
вання цієї установи Ю. Павлович «дістає 
доручення збирати шляхом замалювання 
матеріали щодо рибальства за спеціально 
виробленою програмою» [41, с. 12]; водно-
час предметом його уваги та художньої 
фіксації стали фактично всі аспекти ма-
теріального побуту, що їх досліджували 
штатні співробітники Музею (Кабінету) 
А. Онищук, Н. Заглада та Л. Шульгина. 
Так, як безпосередній учасник моногра-
фічного вивчення культури й побуту Ста-
росілля, художник разом з А. Онищуком 
працює над тематикою останнього, періо-
дично приїжджаючи в село та виконуючи 
серію малюнків до розвідки А. Онищука 
«Виріб човна», надрукованої 1929 року в 
«Матеріалах до етнології й антропології» 
(Львів, 1929, т. 21–22, ч. 1). У щоденни-
ках учасників стаціонарних екскурсій до 
Старосілля зазначається, що вже в пер-
ший рік дослідницької праці тут (1921) 
Юрію Павловичу «яко маляру» доручено 
було студіювати «одяг та оздоби», а та-
кож виготовляти ілюстрації до всіх тем, 
які виконувалися іншими дослідниками 
[2, арк. 36]. «І малював же Юр. Ю. [Юрій 
Юрійович. – Г. С.], – як згадують його ко-
леги, – невпинно!.. Геть усе позамальову-
вав, – усе життя, ввесь побут» [2, арк. 38].

Період праці Ю. Павловича в Музеї 
(Кабінеті) антропології був визначальним 
у його становленні як етнографа, оскіль-
ки робота пліч-о-пліч із провідними віт-

чизняними народознавцями збагатила 
дослідника теоретично-методичними зна-
ннями та практичним досвідом у царині 
етнографії, сформувавши з нього справж-
нього «дослідника-польовика», що мав 
професійний і чіпкий зір та етнографічне 
«чуття». І хоча це був нелегкий і голодний 
для київських науковців час [2, арк. 38], 
художник наполегливо й самовіддано зай-
мався фіксацією етнокультурних явищ, 
опановуючи професію етнографа на ділі. 
Він уже протягом першого року дослі-
джень виконав кілька сотень малюнків, 
а 1922 року, коли в Музеї (Кабінеті) було 
відкрито експозицію-виставку «Моногра-
фічне дослідження села», значну її час-
тину склали замальовки, зроблені ним у 
с. Старосілля [18].

Стаціонарне студіювання побуту україн-
ців та представників іноетнічного населення 
тодішньої України Музей (Кабінет) прова-
див у різних пунктах. Зокрема, у 1923 році 
його працівники досліджували гончарство 
й кошикарство в Слобідці, поблизу Києва; 
народне будівництво та одяг – на Малин-
щині й Миргородщині [23, с. 13; 53, с. 116–
117], а відомий етнограф установи Н. Загла-
да (починаючи із цього ж року) стаціонарно 
вивчала рибальство, народне харчування 
та дитячий побут у с. Пекарі на Київщині. 
 Зібрані й систематизовані співробітниками 
Музею (Кабінету) фактичні відомості були 
істотно доповнені та проілюстровані малюн-
ками Ю. Павловича, який у ході експедицій 
здійснив етнографічно достовірну фіксацію 
всіх згаданих явищ матеріального побуту. 

У 1924 році співробітники Музею 
(Кабінету) відкрили нову етнографічну 
дослідну станцію в с. Жукинь на Чер-
нігівщині, завдяки діяльності якої було 
зібрано загальні відомості про село, до-
сліджено ономастику, «ловецтво», рибаль-
ство, пасічництво, скотарство, хлібороб-
ство, городництво, народне харчування, 
техніку, медицину й ветеринарію, весілля, 
родини та хрестини, дитячий побут тощо. 
«За основу вивчення села було положено 
всебічне дослідження одного господар-
ства, і ці відомості доповнені були матері-
алами, зібраними по інших господарствах 
та від різних спеціалістів, як от – рибал-
ки, теслярі, пасічники і т. п.» [23, с. 13]. 
Ю. Павлович був незамінним учасником 
цих монографічних студій [23, с. 12], 
а наприкінці 1920-х років він як член 
ради Всеукраїнського етнографічного  
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товариства, разом з А. Онищуком, взяв 
участь у «систематичних краєзнавчих до-
слідах» Коростенського окружного музею 
сіл Озеряни (українці) та Дуброва (по-
ляки) [42, c. 15]. 

Численними відомостями й замальов-
ками типів народного одягу, житла, гос-
подарських споруд та знарядь праці зба-
гатився Етнологічний відділ і під час 
експедиційних відряджень у с. Сушківка 
на Уманщині (1929–1930), а унікальна 
збірка фактографічних даних і малюн-
ків, що документують систему життєза-
безпечення, землеробські знаряддя, ри-
бальство, пасічництво, типи традиційного 
житла та тогочасні колгоспні будівлі тощо 
[4, од. зб. 166], стала вислідом моногра-
фічного вивчення співробітниками Музею 
(Кабінету) повсякдення мешканців Чор-
нобильщини.

Згідно з програмою діяльності устано-
ви і започаткованим (частково під тиском 
влади) курсом на вивчення робітництва 
й промисловості, що передбачали студію-
вання нового побуту не лише селян, але й 
мешканців міста, учені Музею (Кабінету) 
розпочинають також урбаністичні студії. 
Зосібна, Ю. Павлович багато уваги приді-
ляє фіксації типажів жителів міста й лише 
в 1931 році він передає до Музею (Кабіне-
ту) 135 малюнків з побуту міських жителів 
[4, од. зб. 43, арк. 23 зв.]. Серед цих зама-
льовок зразків одягу – чимало присвяче-
них убранню київських міщан та вихідців 
з київського передмістя, а також робіт-
ників Запорожжя та Дніпропетровщини, 
що їх художник зробив у результаті від-
рядження на Дніпрельстан [4, од. зб. 130, 
арк. 3]. Характерно, що збірка малюнків 
Ю. Павловича, присвячених народному 
вбранню, була чи не найчисленнішою. Як 
зауважували дослідники, художник зро-
бив «5500 кольорових зарисовок типів 
українського одягу. Не меншу кількість 
зробив Ю. Павлович і по житлу» [52].

У планах науковців Музею (Кабіне-
ту) було охоплення стаціонарними моно-
графічними дослідженнями десятків сіл 
різних областей України. На реалізацію 
цього широкоформатного проекту вже 
в 1926 році А. Онищук, Н. Заглада та 
Ю. Павлович проводять дослідження в 
с. Замисловичі Олевського повіту на Во-
лині. Предметом їхнього вивчення стали 
народна техніка, побут, звичаї та обряди. 
Починаючи з того ж року, Л. Шульги-

на вивчає народну гончарську техніку в 
с. Бубнівка на Поділлі [4, од. зб. 173]. 

У рубриці газети «Пролетарська прав-
да», що мала назву «Культура й мисте-
цтво», про масштабність дослідницької 
діяльності Музею (Кабінету) констатува-
лося: «Етнологічний відділ кабінету про-
вадив цього року, як і минулими роками, 
систематичну дослідчу працю над народ-
нім побутом – у селах Старосіллі, Жу-
кині (Чернігівщина та Київщина) та в 
Бубнівці (на Поділлі). Досліджено пасіч-
ництво, ткацтво та гончарство (Бубнівка). 
Зібрано дуже цінні матеріяли в записках, 
малюнках та фотографіях, придбано нові 
експонати для етнографічного музею, що 
існує при відділі (ткацькі верстати, сіль-
ські приладдя та кераміка).

В літку, ц. р., етнологічний відділ вла-
штував, під керівництвом Ант. Онищука, 
екскурсію на Полісся. Там досліджено ар-
хітектуру, громадське життя та побутову 
техніку. Матеріяли, що їх здобуто, дають 
надзвичайно цінні факти для дослідів у 
галузі первісної культури. Підчас цієї екс-
курсії Ю. Павлович зробив 400 малюнків 
та біля 130 фотографічних знимків» [47]. 

Об’єктом дослідницької уваги колек-
тиву була також культура народів світу. 
У рамках програми Музею (Кабінету) 
з комплектування матеріалів для відділу 
порівняльного народознавства Ю. Павло-
вич, зокрема, виконав серію малюнків з 
етно культури інших народів та нацменшин 
України (народні типажі, культура й по-
бут болгар, євреїв, греків, росіян, циган, 
татар, узбеків, азербайджанців та ін.).

Результатом дослідницьких пошуків 
співробітників Етнологічного відділу Му-
зею (Кабінету) та участі художника в його 
стаціонарних експедиційних дослідженнях 
стали наукові розвідки й численні тематич-
ні серії малюнків, які завдяки типологічній 
серійності характеризувалися повнотою ре-
презентованих етнографічних явищ. Уже 
на 1926 рік в установі було зібрано близько 
5000 малюнків, серед яких – збірки зобра-
жень дитячих іграшок із с. Старосілля; по-
бутових предметів, хліборобських знарядь 
із с. Пекарі (Київщина); гончарних виро-
бів із с. Бубнівка (Поділля) тощо. Тільки 
впродовж 1928–1930 років Ю. Павлович 
передав Музею (Кабінету) понад 1100 ма-
люнків [4, од. зб. 43, арк. 4–25], викона-
них на високому професійному рівні, з де-
тальною прорисовкою окремих елементів 
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Табл. IX. 1 – пасіка (загальний вигляд);  
2 – підкурювання бджіл

1

2
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 пам’яток. Характерною особливістю цього 
безцінного для сучасних етнографів ілю-
стративного джерела є зображення різних 
предметів у їх розвитку – від реліктових 
«пережитків» до сучасних виявів чи зраз-
ків, поетапне відтворення кожної ланки 
традиційних господарських занять. Худож-
ньо-етнографічні збірки графічних і аква-
рельних малюнків Ю. Павловича з усіх 
досліджуваних Музеєм (Кабінетом) насе-
лених пунктів України [див.: 56, с. 7–17] 
головно представлені за еволюційно-типо-
логічною схемою, у вигляді тематичних 
типологічних серій, що утворювали від-
повідні культурні комплекси («Народна 
техніка», «Вогонь», «Обробка тварин-
них, рослинних і мінеральних продуктів» 
та ін.), які розкривали в історичному кон-
тексті виробничі процеси та етапи їх ево-
люції не як ізольовані явища, а як частину 
ширших суспільно-господарських прак-
тик. Більшість із художньо зафіксованих 
дослідником явищ народної традиційності 
тематично викінчені і є рядами типологіч-
но однорідних пам’яток: так, збірка рисун-
ків-креслень «Полтавські тини» налічує 
понад 200 зразків [4, од. зб. 46, арк. 11].

Зібрані у висліді стаціонарних експеди-
цій у с. Старосілля етнографічні матеріа-
ли та виконані Ю. Павловичем графічні 
й акварельні малюнки склали основу спе-
ціального підрозділу Музею (Кабінету) 
антропології та етнології ім. Хв. Вовка – 
Відділу монографічного дослідження села 
(с. Старосілля). Характер експонатури та 
зміст сюжетів ключових тематичних бло-
ків експозиції, що подавались у вигляді 
окремих культурно-побутових комплексів 
типологічно систематизованих пам’яток, 
змістовно й дохідливо, з належною про-
фесійною компетентністю віддзеркалює 
провідник по Музею антропології та етно-
логії ім. Хв. Вовка, укладений 1930 року 
Н. Загладою як учасницею експедицій 
[18]. Провідник репрезентує лише один з 
відділів Музею (Кабінету) – власне від-
діл монографічного дослідження села 
Старосілля. Його інформативно-джерель-
ною базою послужили не лише відомості, 
зібрані Н. Загладою як авторкою, але й ті 
дані, що були зафіксовані всіма учасни-
ками експедиції, а особливо – матеріали 
А. Онищука. У «Вступі» Н. Заглада по-
дає істо ричну довідку про село, його люд-
ність і природу, розкриває мотиваційні 
причини обрання цього населеного пунк-

ту об’єктом дослідження та вказує мету 
стаціонарних студій: «Завдяки географіч-
ному становищу та соціяльно-економіч-
ним умовам село зберегло в побуті багато 
культурних пережитків з давноминулих 
віків, а в деяких ділянках цілком вираз-
ні ознаки натурального господарства. Це 
й спонукало обрати його, як об’єкт для 
стаціонарних наукових дослідів. Р. 1921 
у Старосіллі засновано нашим етнологом 
Антоном Івановичем Онищуком першу у 
нас етнографічну науково-дослідчу стан-
цію. Станція мала була систематично до-
сліджувати побут цього села в широкому 
розумінні, щоб зібрати матеріял для пов-
ної монографії, присвяченої життю місце-
вої людности» [18, с. 7].

Дослідниця інформує, що з часу від-
криття відділу для огляду (1922) він 
отримав схвальну оцінку громадськості, 
акцентує на важливості фіксації соціаль-
но-економічних змін у сільському побу-
ті: «…в цей момент, коли індивідуальне 
господарство ліквідовується, реконстру-
юється на колективне та цілком раціона-
лізується, багато допоможуть дані науки 
етнографії, що досліджує і фіксує побут 
людности таким, яким він був перед цим 
зрушенням, та дає окремим явищам на-
укове висвітлення. У великій та складній 
реконструктивній роботі кожен, хто бере 
участь у будуванні нового життя, пови-
нен добре знати побут людности, спадщи-
ну старого суспільно-економічного ладу» 
[18, с. 8]. Класифікація й подача мате-
ріалу, за задумом науковців, мала спри-
яти глядачеві «пов’язати окремі явища в 
певні комплекси, з’ясувати їх взаємний 
стосунок, ступінь досконалости окремих 
надбань, причини, що обумовлювали їх 
виникнення й розвиток або цей розвиток 
гальмували, значення окремих надбань у 
народньому господарстві тощо, порівнюю-
чи окремі набутки матеріяльної культури 
даного села з відповідними набутками су-
часної високої цивілізації, встановлюю-
чи ступінь відсталости» [18, с. 8–9]. Сам 
текст провідника – це, властиво, глибоко 
осмислений і логічно викладений розло-
гий етнографічний наратив про всі ланки 
господарського й побутового життя меш-
канців села у їх архаїчних формах (від 
використання природних форм дерева в 
побутовій культурі селян до реліктових 
виявів оброблення тваринних і рослин-
них матеріалів, ловецтва, рибальства, 
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бджільництва, хліборобства, тваринни-
цтва, комунікації і транспорту, фізичного 
виховання й побуту дітей, обрядовості та 
звичаїв тощо). Поданий матеріал – уні-
кальний за своїм змістом; етнографічний 
опис, що його по праву можна розглядати 
як ґрунтовну монографічну працю дже-
релознавчого характеру, яка за рівнем 
професійності, достовірності та доступ-
ності матеріалу, його інформативності й 
локальної неповторності і донині залиша-
ється для подібних путівникових видань 
гідним для наслідування взірцем. Науко-
вої престижності путівнику додає й роз-
логе французькомовне резюме.

Про структуру етнологічного підрозді-
лу Музею (Кабінету) і зміст експонатури 
осередку інформувала також тогочасна 
преса: «Тепер етнографічний музей має 
такі відділи: громадське життя, одіж, по-
бутова техніка, здобування харчів і тран-
спорт <…>

Відділ – одіж, прикраси та зачісуван-
ня – складається з самих малюнків, – 
придбати зразки річей не було коштів. 
В музеї є багато малюнків та фотографій і 
в инших відділах. Вони підкреслюють де-
талі предметів, показують спосіб вживан-
ня їх. Майже всі малюнки виконав Юрій 
Павлович трохи не зовсім дурно.

Цікавий відділ побутова техніка. Тут 
впадає в око величезне значіння в селян-
ській культурі вогню. Вогонь до освітлення 
(особливе приладдя – лушник), до варен-
ня, згибання, випалювання човна, то-що. 
Різні приладдя переробляти харчові про-
дукти, – ступи, мняла. Різні вироби з дере-
ва, народня архітектура. Знаряддя до об-
робки рослинних та тваринних продуктів. 

У відділі здобування харчів зібрано 
найрізноманітніше знаряддя до вловів, 
рибальства, пасічництва (примітивне, на-
віть бортове), скотарства та хліборобства.

Відділ – транспорт – ілюструє селян-
ські способи комунікації. Дві чумаць-
кі мажі взято, між иншим, з музею для 
зйомки фільму “Т. Г. Шевченко”. В ціло-
му музей дає повну картину життя села, 
його техніки, побуту» [45]. 

У фокусі уваги Музею (Кабінету)
антропології та етнології була просвіт-
ницька експозиційна та виставкова робо-
та. Осередок влаштовував у своїх залах 
тимчасові та постійні виставки (народної 
драматичної творчості; етнографічних ма-
люнків Ю. Павловича). У 1933 році було 

організовано виїзну виставку у с. Княжи-
чі на Київщині. Широкий резонанс у нау-
кових колах викликала, зокрема, етногра-
фічна виставка, що стала дієвим засобом 
пропаганди етнографічних знань: у сті-
нах закладу репрезентували в оригіналах 
акварельні малюнки Ю. Павловича, чи-
мало їх зосереджувалось і в представле-
них у виставковій залі альбомах. Близько 
3000 експонованих малюнків стосувалися 
України, 210 – Росії, 200 – Фінляндії, 
200 – Кавказу, 400 – Близького Сходу. 
У кожній групі малюнків, що моделювала 
типологічні серії, згруповані в тематичні 
комплекси, були представлені не лише ет-
нокультурні реалії, але й антропологічні 
типи населення, і краєвиди. У серії зобра-
жень, присвячених Україні (від Чернігова 
до Одеси), особливо багато було з Києва 
та Київської губернії. Тут же експонува-
лася карта етнографічних типів населення 
України та 130 зображень етнографічних 
типів українців, узбеків, турків, арабів, 
євреїв, башкирів та ін. [6, арк. 1].

Численну групу малюнків складали 
роботи із замальовками українського на-
родного одягу (окремих компонентів та 
цілих комплексів), що ілюстрували ло-
кальну інваріантність народного вбран-
ня, увиразнюючи регіональні особли-
вості крою, кольору, функціонального 
призначення. Експонувалася й виконана 
Ю. Павловичем карта «Північна і Серед-
ня Україна в типах народного вбрання», 
і 34 замальовки орнаментів рушників (із 
с. Шилівка Хорольського повіту), і 83 ма-
люнки орнаментованих хусток [6, арк. 2]. 
130 краєвидів та архітектурних замальо-
вок художника представляли Київ; серед 
них було багато невеличких будиночків 
міських жителів.

Високо оцінюючи науково-освітню ді-
яльність Музею і значення виставки, 
Д. Щербаківський, віддаючи належ-
не Ю. Павловичу, писав: «Приходиться 
лише дивуватись працездатності, енер-
гії <...> людини, яка на протязі десятків 
років цілком віддана своїй ідеї, уперто 
при самих різноманітних несприятливих 
умовах заносить у свої альбоми прекрас-
ний матеріал, робить працю, яку не може 
зробити ні фотограф, ні етнограф-фахі-
вець. Робить – і згромадив прекрасний 
матеріал для науки» [6, арк. 4].

Успіхи осередку в царині просвіти були 
відображені в пресі: «…по-за цією служ-
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бою науці Музей справляє службу й гро-
мадянству і в наш час, коли нові форми 
громадського життя виводяться на грунті 
досконалого вивчення місцевих обставин 
й умов, за принципами наукової органі-
зації виробництва, і громадське значіння 
Етнографічного Музею дуже велике. Вже, 
напр., більше як три роки вивчають його 
школи для пізнання народнього життя та 
вчиться на ньому методам дослідження 
народного побуту. Зв’язок Музею надто 
великий з місцевими школами, для яких 
став він за лабораторію» [46].

*** 
Методика та методологія наукових 

студій установи

Зазначимо, що водночас з організаці-
єю і реальним проведенням стаціонарних 
досліджень у фокусі уваги співробітників 
Музею (Кабінету) антропології була також 
розробка науково-методичного інструмен-
тарію, спеціальних тематичних програм-
запитальників, методичних рекомендацій 
[див.: 53, с. 125], які мали забезпечити 
належний науковий рівень збирацької 
етнографічної роботи. Ідеться, зокрема, 
про програми, складені Л. Шульгиною 
(«Пасічництво», «Засоби та способи пе-
реношення», «Народний календар», «До 
збирання відомостей про народне фізич-
не виховання немовлят»), Н. Загладою 
(«Жнива», «Засоби навігації, їх вироб-
лювання та уживання», «До збирання ет-
нографічних матеріалів до пізнання ди-
тячого життя»), А. Онищуком («Огонь, 
його добування та примінення», «Влови і 
рибальство», «Народна горожанська архі-
тектура», «Народна техніка»), Ю. Павло-
вичем («Народні одяги, взуття, зачісуван-
ня, прикраси») [4, од. зб. 97, арк. 2–2 зв.; 
53, с. 125], використання яких у перспек-
тиві дозволяло накопичувати однорідний 
матеріал як для подальших порівнянь, ін-
терпретацій та теоретичних висновків, так 
і для актуалізованої на ті часи методики 
картографування певних етнографічних 
реалій. Ось як резонувала діяльність осе-
редку в тогочасній пресі: «1921. року за-
сновано при ВУАН Музей Антропології та 
Етнології ім. Хв. Вовка. Відділ етнології 
цього музею запровадив нові методи ста-
ціонарного дослідження побуту людности, 
заснувавши за ініціятивою А. І. Онищу-
ка першу науково-дослідчу етнографічну 
станцію в с. Старосіллі. Здобутки праці 

виставлені в спеціяльному відділі (відділ 
монографічного дослідження села) цього 
музею. Цей відділ має виключне наукове 
значення й притягає увагу щораз ширших 
кіл етнографів: він скупчує матеріяли 
(записи, речі матеріяльної культури, фо-
тографії та малюнки), зібрані підчас до-
слідницької праці на згаданій станції, дає 
повну картину побуту одного села та на-
очно ілюструє методу стаціонарного його 
дослідження» [48].

Програмового характеру для організа-
ції професійних, а не аматорських етно-
графічних студій як у центрі, так і сила-
ми місцевих музеїв на периферії, набули 
своє рідні методичні розробки співробіт-
ників Музею (Кабінету), надруковані в 
трьох номерах «Побуту»: А. Онищука 
(«Уваги в справі систематичних дослі-
дів над матеріальною культурою нашого 
села», «Розвідки над народним побутом»), 
Л. Шульгиної («В справі дослідження 
національних меншостей») і Н. Загла-
ди («Систематичні досліди над процесом 
змін в народному побуті»), що віддзерка-
лювали розширення уявлень науковців 
осередку про дослідницьке поле й за-
вдання української етнографії, докумен-
туючи її розвиток у річищі напрацювань 
Хв. Вовка, узасаднених на методологіч-
ному плюралізмі, поєднанні еволюційно-
типологічних методик та «соціо логічної» 
і «дифузіоністської» тео рій інтерпретації 
фактографічних даних. Водночас вони 
ілюстрували новий етап у розробці укра-
їнськими етнологами не порушуваних ра-
ніше чи маловивчених тем та теоретичних 
проблем народознавчої науки (орієнтуючи 
дослідників на студіювання трансформа-
ційних процесів у суспільстві й культурі, 
міжетнічних взаємин тощо).

З огляду на актуальність зазначених 
методичних розробок, зупинимося на ха-
рактеристиці окремих із них; розглянемо, 
до прикладу, «Уваги в справі систематич-
них дослідів над матеріальною культурою 
нашого села» і «Розвідки над народним 
побутом», написані А. Онищуком та на-
друковані в трьох числах «Побуту» [42, 
с. 4–6; 43, с. 3–11; 44, с. 5–13]. Ці своєрід-
ні методичні розпрацювання містили важ-
ливі теоретичні положення про об’єкт та 
методи української етнографічної науки; 
учений наголошував, що «в галузі етно-
графії об’єктом досліду є людське жит-
тя, а власне – сума усіх його проявлень 
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в сфері, що її покриває у нас прийнятий 
термін “н а р о д н і й  п о б у т ” [народнє 
харчування, житло, одіж, народнє госпо-
дарство (лови, рибальство, бджільництво, 
годівля скоту, хліборобство), побутова 
техніка, обрядовість, вірування, звичаї 
і ин.]» [36, с. 4]. Хоча дослідник і допус-
кається тут деякої термінологічної нечіт-
кості й розмитості понять, що відбивало 
існуючі на той час розходження поглядів 
на назву науки та її визначення, але важ-
ливою й новою, порівняно з визначеннями 
вчених-поперед ників, є виразно окресле-
на орієнтація на вивчення матеріальної 
культури водночас із духовною (на чому 
неодно разово наголошував і Хв. Вовк).

Відзначаючи, що «в етнографічній 
праці дореволюційного періоду яскраво 
позначився ухил в бік дослідів над прояв-
леннями духовної культури» [38, с. 4], та 
констатуючи випадковість і безсистемність 
попередніх етнографічних студій з різних 
ділянок української культури, учений ви-
являє негативні наслідки цього підходу і 
в українській музейній справі. «В дотепе-
рішній музейній діяльності в цій ділянці 
яскраво помітно, що зібрані експонати не 
є результатом систематичної науково-до-
слідчої праці над народнім побутом вза-
галі» [38, с. 4]; а наслідком того, зазна-
чає автор, є і фрагментарність колекцій, 
і відсутність повних даних про експонат. 
«Врешті не відомі – ні її місце в народ-
ньому побуті, ні народні погляди, віру-
вання й звичаї, що тісно зв’язані з самою 
річчю, з її виробом та вживанням» [38, 
с. 4]. Отже, автор орієнтує музеї та етно-
графів-збирачів на всебічне дослідження 
пам’яток матеріальної народної культури, 
їх місця в системі життєзабезпечення; на 
з’ясування їх символічно-знакового зна-
чення в комплексі народних світоглядних 
уявлень. Щоб зібрані в музеях пам’ятки 
справді мали вагу як джерело для на-
укових студій, вони, наголошує А. Они-
щук, «мусять попадати до музеїв тільки 
як один із результатів науково-дослідної 
праці» [38, с. 5].

Автор дає слушні поради про способи і 
план організації такої праці в музеях, об-
ґрунтовує послідовність і доцільність пер-
шочергового вивчення певних ділянок на-
родної культури, умотивовує необхідність 
посилення пам’яткоохоронної роботи та 
обліку пам’яток. Він розкриває переваги 
методів стаціонарного дослідження, подає 

конкретні й актуальні дотепер рекоменда-
ції щодо техніки фіксації явищ і об’єктів 
етнографічних спостережень, вибору 
опцій дослідження; безпосередньо наво-
дить конкретний приклад наукового опи-
су певного явища культури [37, с. 5–13; 
38, с. 56].

Цікавими та суголосними сьогоден-
ню є «методичні зауваги» Л. Шульгиної 
«В справі дослідження національних мен-
шостей» [67, с. 7–8], які маніфестують 
нові цілі української етнографії, що знач-
ною мірою було зумовлено осучасненням 
трактування дослідницької парадигми 
етнографії: «За старих часів тільки дер-
жавні та пануючі нації мали офіційне 
право на існування; тепер, – зазначала 
Л. Шульгина, – це право належить усім 
народам, а тим самим в науці мусить мати 
місце новий напрямок – дослідження на-
роднього побуту всіх національних мен-
шостей, як певних національних одиниць, 
що дають свою посильну вкладку до єди-
ної скарбниці загальнолюдської культу-
ри. Тому справа організації дослідів над 
культурою й побутом наших національ-
них меншостей є справою першорядної 
ваги» [42, с. 7].

Дослідниця вказує на актуальність 
вивчення своєрідності культури націо-
нальних груп в Україні, справедливо під-
креслює, що тільки за цієї умови можна 
повніше з’ясувати й особливості україн-
ської народної культури, виявити взаємні 
впливи та запозичення. Л. Шульгина ак-
центує увагу на необхідності підведення 
справді наукового ґрунту під дослідження 
національних меншостей; вона актуалізує 
роль етнографічних центральних музеїв 
і місцевих музейних осередків народного 
«мистецтва та культів» у справі вивчення 
національних та етнічних груп.

Пильної уваги сучасних науковців та 
музейних працівників заслуговують і 
«методичні зауваги» Н. Заглади, викла-
дені в розвідці «Систематичні досліди над 
процесом змін в народному побуті» [42, 
с. 6–7]. Це стислий тематичний порадник, 
який ілюструє певний етап у розробці 
українськими етнографами теоретичних 
питань про об’єкт, дослідницькі пріори-
тети та перспективи етнографічної науки. 
Н. Заглада, віддаючи належне важливос-
ті фіксації архаїчних явищ культури, роз-
криває водночас значення вивчення змін 
«в сфері т. зв. “старого побуту”, транс-
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формованих явищ традиційної культури 
та “новотворів в царині усної народної 
творчості, звичаїв та обрядовості, в різно-
манітних ділянках матеріальної культу-
ри”» [42, с. 6]; наголошує на необхідності 
з’ясування причин, що зумовили виник-
нення нового; підкреслює значення сис-
тематичних стаціонарних методів у здій-
сненні таких досліджень.

Науково-методичні рекомендації та 
«зауваги» й запитальники Музею (Кабі-
нету) стали своєрідними програмами, що 
ними керувалися науковці, музеї та крає-
знавці-аматори на місцях, розгортаючи 
широкі народознавчі студії, комплекту-
ючи фонди та формуючи експозиції. На-
уковці Музею (Кабінету) оголосили своїм 
завданням координувати наукові пошуки 
музейних осередків, залучати їх до спіль-
ного виконання наукових тем, з тим, «щоб 
з мертвих “схованок” зробити їх живими 
дослідницькими інституціями, які в праці 
над дослідженням народніх мас відкинуть 
усяку випадковість» [23, с. 14] і постав-
лять їх на справді наукову основу. Спіль-
ні етнографічні студії Музей (Кабінет) 
проводив з коростенським, ізюмським та 
іншими музейними установами.

За рішенням Наради представників 
академічних музеїв (16 лютого 1930 р.) 
Музею (Кабінету) доручалося з’ясувати 
«загальний стан, потреби та недостачі му-
зейної роботи» академічних осередків з 
метою раціоналізувати та скоординувати 
їхню діяльність. Підготувати та поши-
рити для цього відповідну анкету-запи-
тальник було доручено Л. Шульгиній [4, 
од. зб. 130, арк. 1]. В архіві Музею (Кабі-
нету) зберігаються матеріали листування 
з місцевими музеями республіки; різнома-
нітна інформація, що надходила з місць 
у вигляді довідок, розкриває напрям ді-
яльності численних районних та облас-
них музеїв України кінця 20-х – початку 
30-х років ХХ ст. [4, од. зб. 300–305]. Для 
музейних працівників, краєзнавців-амато-
рів, учителів запроваджувалися й виголо-
шувалися цикли лекцій, влаштовувалися 
семінари та місячні курси для підготовки 
збирачів етнографічних матеріалів, що їх 
прослухало 49 осіб [23, с. 14]. Збирацькій 
роботі Музею (Кабінету) сприяло місцеве 
населення, кореспонденти, від яких про-
тягом перших трьох років надійшло по-
над 150 кореспонденцій інформаційного 
плану [27, с. 76].

Стислий огляд методичної і коорди-
нуючої діяльності цього академічного 
осередку розкриває його національно-
просвітницьке значення як науково-мето-
дичного, дослідницького, освітньо-вихов-
ного та організаційного центру розвитку 
вітчизняної етнографії та етнографічного 
музейництва в Україні періоду 20-х – по-
чатку 30-х років ХХ ст.

Музей (Кабінет) антропології та етно-
логії був важливою структурною одини-
цею установ ВУАН, тим-то не випадково, 
що характерна для співробітників установ 
ВУАН методологія систематизації і трак-
тування етнографічних реалій знайшла 
відображення в науковій спадщині вчених 
Етнологічного відділу Музею (Кабінету). 
Оскільки синтеза типологічно-еволюцій-
ної методики та принципів французької 
соціологічної теорії була пріоритетною в 
осмисленні й науковій інтерпретації пере-
житкових елементів етнокультурних ре-
алій в етнологічних установах керованої 
М. Грушевським історичної секції ВУАН, 
то видається цілком природно, що саме ця 
методологія лягла в основу написання на-
укових розвідок, формування типологіч-
них серій збірок етнографічних малюнків 
та побудови на засадах еволюціонізму 
тематичних експозицій київського Му-
зею (Кабінету) антропології та етноло-
гії. І хоча еволюціоністська концепція в 
1930-х роках вже була піддана критиці 
(з боку прихильників дифузіоністської 
теорії, функціоналізму, психоаналізу та 
адептів американського культуралізму й 
концепцій акультурації), утім, на дослі-
джуваному етапі поступу етнологічних 
знань в Україні вона залишалася ефек-
тивним ключем до пізнання й системати-
зації накопичених відомостей з етнографії 
як українців, так і народів світу. 

Про визнання результативності застосу-
вання популярної на той період порівняль-
но-еволюційної методики організації до-
слідів і влаштування експозицій не лише 
провідними вченими Заходу (О. Рихтер, 
Ф. Кунде, К. Ланг, В. Фой, К. Войле, 
Г.-К. Тіленус), а й Росії (Л. Штернберг, 
Д. Зеленін, В. Богораз) писав Є. Кагаров 
[25, с. 138], а також неодноразово наголо-
шувала відомий музеолог Т. Станюкович 
[59, с. 190].

За спостереженнями С. Токарева, ме-
тодологічне розмаїття характеризувало ді-
яльність і профільних установ Росії того 
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часу: «Принципові настанови радянської 
етнографії перших пореволюційних років 
поставали як досить пістряве змішування 
найрізноманітніших поглядів. Більшість 
із них були започатковані в дореволю-
ційні роки: серед радянських етнографів 
1920-х років були і послідовні еволю-
ціоністи (Б. Е. Петрі, Л. Я. Штернберг 
та ін.), і прихильники модних у Захід-
ній Європі шкіл, особливо “культурно-
історичної” (Б. А. Куфтін та ін.). Багато 
хто старався поєднувати принципи різних 
шкіл» [61, с. 115–116]. 

Тогочасна практика провідних науко-
вих установ і музеїв СРСР, зокрема музе-
їв та народознавчих центрів Петербурга, 
ілюструє поширеність використання саме 
еволюційно-типологічного методу в етно-
графічних дослідженнях та експонуван-
ні 9. Ідеться, зокрема, про організовану в 
ті роки петербурзьким Музеєм антрополо-
гії та етнографії групу типологічних ви-
ставок, які в межах теорії еволюціонізму 
характеризували окремі культурно-побу-
тові реалії первісності, виробничі сили та 
виробничі відносини в давньому суспіль-
стві. Так, виставка «Первісні знаряддя й 
зброя» (1927) складалася з типологічних 
схем, доповнених картами поширення тих 
чи інших явищ, а також «родовідним де-
ревом», гілки якого розкривали етапи ево-
люції даної форми. Наочно й переконливо 
було показано еволюцію різних первісних 
видів знарядь (палиці, каміння, лука, 
стріл, ножа, меча) у ширшому суспільно-
історичному контексті, тобто типологічні 
ряди колекцій розташовувалися за еволю-
ційним принципом у музейних вітражах, 
створюючи відповідні культурно-побутові 
комплекси. Аналогічним чином була вла-
штована виставка «Вогонь в історії куль-
тури» (1928), що репрезентувала такі ас-
пекти: первісні способи добування вогню, 
вогонь у домашньому господарстві, вогонь 
у виробничому житті «малокультурних 
народів», вогонь в історії релігії, та ви-
ставка «Типи житла» (1929), що демон-
струвала його еволюцію від найпростіших 
форм (печери, землянки, курені, круглі 
хижі, свайні будівлі тощо). Подібні екс-
позиційні комплекси влаштовувалися за 
різною тематикою (одяг, хатнє начиння, 
засоби пересування, життя дитини тощо) 
і доповнювалися картами поширення різ-
них типів, що ілюстрували еволюцію кон-
кретних форм [59, с. 192; 63, с. 119–122].

Низку спеціальних серійних виставок 
у вигляді ланцюга типових ансамблів чи 
історико-побутових комплексів (до при-
кладу «Килими», «Інтер’єр», «Тютюн» 
тощо), які характеризували еволюцію 
окремих елементів побуту в російському 
культурно-історичному середовищі, було 
влаштовано і в Державному історичному 
музеї (Москва), і в історико-побутовому 
відділі Російського музею (Петербург) 
[див.: 59, с. 192].

Торкаючись проблеми домінування 
цього методу в студіюванні й експону-
ванні етнографічних явищ, відома пе-
тербурзька дослідниця Т. Станюкович 
констатувала, що з’ява відділу еволюції і 
типології культури в Музеї антропології 
та етнографії була відображенням і на-
слідком широкого побутування дослід-
ницьких практик з вивчення окремих 
культурно-побутових реалій, базованих 
на методах типологічного порівняння. 
Зокрема, ідеться про праці авторитет-
них учених – Д. Зеленіна, В. Богораза, 
Є. Кагарова, студії останнього з яких, за 
Б. Путіловим, «перебували біля витоків 
історико-типологічного вивчення народно-
го епосу» [49, с. 53]. Є. Кагаров, котрий 
очолював відділ еволюції і типології куль-
тури в Музеї антропології та етнографії 
(Петербург), «планував роботу в ньому не 
через показ культури якогось конкретного 
народу», а експонуючи «основні елементи 
людської культури в їхньому історичному 
розвитку у вигляді генетично пов’язаних і 
причинно зумовлених рядів». Як конста-
тує Т. Станюкович, «сума цих зібраних 
колекцій і виставок у висліді і повинна 
була скласти відділ еволюції і типології 
культури народів світу» [59, с. 191].

У тогочасній українській гуманітарис-
тиці (як складовій радянської академіч-
ної науки) на тлі існуючого в установах 
ВУАН концепційного плюралізму з-поміж 
інших усталених чи запроваджуваних в 
етнографічні студії нових теорій і методо-
логічних підходів (історизм, дифузіонізм, 
функціоналізм, психоаналіз та ін.) попу-
лярним, як зазначалося, залишався ево-
люційно-типологічний метод, який умож-
ливлював представлення найголовніших 
елементів людської культури в їх історич-
ному розвитку [25, с. 138]. 

Найпослідовніше в Україні еволю-
ційно-типологічна методика в науко-
вих осередках та створення відповідних 
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культурних комплексів у музеях як за 
згенерованими власними методологічни-
ми підходами, так і за зразками експо-
зиційних практик та етнологічних студій 
петербурзьких установ упроваджувалися, 
зокрема, у діяльності академічного Му-
зею (Кабінету) антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка, що було цілком закономір-
ним і зрозумілим з огляду на те, що засно-
вниками його виступила група вчених – 
вихованців петербурзької антропологічної 
школи Хв. Вовка (свого часу співробіт-
ника Етнографічного відділу Російського 
музею в Петербурзі).

Слід узяти до уваги й те, що профе-
сор Хв. Вовк чверть століття перебував 
у вимушеній еміграції (головно в Пари-
жі) і був авторитетним представником 
домінуючих у Європі наукових теорій, 
зокрема французької соціологічної шко-
ли Е. Дюркгейма, Леві-Брюля, та при-
хильником міграціонізму й дифузіонізму, 
а водночас – еволюційно-типологічного 
підходу до студіювання й класифікації 
фактографічних даних, особливо в ца-
рині матеріальної культури. Він був ак-
тивним проповідником упровадження 
цих методологій в українські науково-до-
слідницькі процеси. Ще 1909 року, уже 
працюючи в Петербурзі консерватором 
Етнографічного відділу Російської музею 
(після переїзду з Парижа), Хв. Вовк на 
прохання визначного українського музей-
ника М. Біляшівського надсилав до Киє-
ва інформаційні матеріали про структуру 
й методику побудови етнографічної екс-
позиції Російського музею [578, с. СVІІ]. 
Розроблений ним та петербурзькими на-
уковцями проект побудови етнографічних 
експозицій цього музею, як зазначалося, 
ґрунтувався на засадах методології ево-
люціонізму, ключовим поняттям якої є 
концепція пережитків – «інститутів, зви-
чаїв або ідей, типових для окремого пе-
ріоду первісності, що уможливлюють від-
творення витоків сучасних інститутів і 
водночас дозволяють створити типологію 
різних суспільств і культур» [16, с. 14]. 

Популярність еволюційно-типологічно-
го (як і соціологічного) методу в Україні 
пояснювалася також реальною інтегрова-
ністю і зв’язками тогочасної української 
академічної науки (М. Грушевський, 
К. Грушевська, С. Рудницький та ін.) 
з європейськими науковими центрами 
Праги, Відня, Парижа, Берліна; з пе-

тербурзькими академічними осередками 
(Етнографічною секцією Товариства до-
слідників української історії, письменства 
та мови, Всеросійським географічним то-
вариством, Російським антропологічним 
товариством) та їхніми співробітниками. 

Вихована Хв. Вовком у Петербурзі на 
початку ХХ ст. численна наукова школа, 
що об’єднувала дослідників з антропології 
та етнології – вихідців з України, спіль-
но з ним виношувала ідеї перенесення на 
український ґрунт найновіших досягнень 
європейської науки і музей ництва, модер-
них методологічних підходів і методів. 
Саме ці вчені в 1918–1920-х роках пере-
їхали з Петербурга до Києва і впровади-
ли в музейну та дослідницьку практику 
народознавчих установ методологічні 
принципи та концепції, що домінували в 
європейському та петербурзькому науко-
вих середовищах. Таким чином, факт, що 
еволюційно-типологічний метод, в основу 
якого було покладено теорію «пережит-
ків», знайшов широке застосування в на-
укових дослідах та експозиційній практи-
ці провідного українського академічного 
Музею антропології та етнології в Києві 
(найменованого на честь Хв. Вовка вже 
по його смерті), не в останню чергу був 
зумовлений домінуванням в академічній 
етнографії того періоду сукупності попу-
лярних теорій і методів (еволюційного та 
історично-порівняльного методів, тейле-
рівської теорії «пережитків», соціологіч-
ної теорії Е. Дюркгейма, постулатів дифу-
зіонізму чи «культурних кіл» тощо), що 
в синтезі уможливлювали створення від-
повідних типологічних рядів і виявлення 
шляхом історичних порівнянь певних ста-
дій еволюції культури, адекватних кон-
кретному етапу історичного поступу сус-
пільства. На той час (20-і роки ХХ ст.) це 
й справді були продуктивні в етнологіч-
них дослідах методики, що, попри деяке 
спрощення, певною мірою сприяли удо-
кументуванню реконструкцій (здійснених 
на засадах історичної ретроспективи) пер-
вісних епох у розвитку  людства.

Схвальний відгук щодо методології по-
будови дослідів і експозицій Музею (Ка-
бінету) залишили знані фахівці, зосібна 
С. Рудницький, котрий щойно приїхавши 
з Праги й оглянувши Музей, визнав «ме-
тоди (що за ними впорядковано музей) 
з погляду модерної методол[ог]ичної етно-
логії виключно доцільними» [47].
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*** 
Науково-публікаційна діяльність 

Етнологічного відділу 
Музею (Кабінету)

Кінець 20-х років ХХ ст. був особ-
ливо продуктивним для співробітників 
Етно логічного відділу Музею (Кабінету) 
антропології та етнології в їхній науко-
во-дослідницькій роботі, позаяк ознаме-
нувався не лише створенням джерельної 
бази етнографічних відомостей і незлі-
ченних акварельних та графічних зама-
льовок як її невід’ємної частини, але й, 
що важливо, – появою низки оригіналь-
них монографій та наукових розвідок. 
Тематичні дослідження співробітників 
Музею (Кабінету) головно публікували-
ся в його друкованому виданні – «Ма-
теріалах до етнології» (почали виходи-
ти з 1929 р.). Характерною особливістю 
більшості наукових праць співробітників 
цього осередку є домінування в них те-
матики, присвяченої виявленню пережит-
кових елементів матеріальної культури й 
виробничо-господарських явищ; фіксації 
примітивної техніки. Вони мають незапе-
речну наукову цінність передусім з погля-
ду новизни й етнографічної достовірності 
введених до наукового обігу оригінальних 
польових даних локального характеру, 
що послуговували важливими джерелами 
моделювання еволюційно-типологічних 
рядів за певною темою та формулювання 
на їх основі відповідних соціологічних 
висновків про культуру первісності. Час-
то невеликі за обсягом, ці наукові статті 
на новій фактологічній основі розкривали 
еволюційний поступ у розвитку народної 
техніки та промислів (на прикладі вузько-
локальних елементів побутової культури). 
Показовими з цього погляду є, зокрема, 
опубліковані та рукописні дослідження 
Н. Заглади, Л. Шульгиної, а також роз-
відки Ю. Павловича. Розглянемо, до при-
кладу, як зразкову із цього погляду пра-
цю Н. Заглади «Ярмо» [22, с. 11–45], яка 
в річищі синтези теорії еволюціонізму і 
концепцій дифузіонізму подає широкий 
порівняльний матеріал з етнографії во-
лової упряжі українців та народів світу. 
Ідеться про розвідку, опубліковану в при-
свяченому пам’яті Хведора Вовка друго-
му випуску «Матеріалів до етнології», 
що репрезентує цілу низку аналогічних 
статей послідовників і прихильників тео-
ретичних постулатів Хв. Вовка. Струк-

турно публікація Н. Заглади складається 
з трьох ключових опцій – а) ярма, поши-
рені в Україні; б) ярма, поширені поза ме-
жа ми України; в) висновки (закінчення). 
Перший, найґрунтовніше виписаний тема-
тичний блок публікації подає авторську 
типологію ярем, їх функції, будову окре-
мих елементів, локальні характеристики 
і, що важливо, – представлення джерель-
них локалізацій, що є вислідом автор-
ських польових даних та опублікованих 
матеріалів дослідників-попередників. За-
лучений Н. Загладою широкий фактаж 
із праць відомих іноземних дослідників 
(Нідерле, Шрадера, Ратцеля, Браунгарта, 
Е. Гана, Гуте, Зеленіна, Г. Вейса та ін.) 
з найвіддаленіших частин планети (Індії, 
Кавказу, Ассирії, Вавилону, Швейцарії, 
Сербії, Аргентини, Кастилії, Мозамбіку, 
Сардинії, Персії, Туркестану, Угорщини, 
Болгарії, Суматри, Моравії, Польщі, Ру-
мунії, Білорусі, Вірменії та ін.) дозволило 
дослідниці «показати певні шляхи, в яко-
му напрямку мають іти дальші розшуки, 
щоб остаточно з’ясувати проблему, як ви-
ник, розвивався та поширювався згаданий 
прилад» [22, с. 33]; здійснити відповідну 
класифікацію, поставивши «окремі фор-
ми ярма в порядку певної послідовності, 
беручи за критерій ступінь технічної до-
сконалості, починаючи від найпростіших 
форм» [22, с. 34]. Щодо питання геогра-
фічного локусу можливого виникнення 
певних типів і форм ярма (визначеного 
за кількістю і якістю наявних тут най-
розвинутіших типів), то авторка з певною 
вірогідністю називає Азію, зазначивши, 
що за її даними, їй не відомий жоден тип 
ярма «з інших територій землі, який не 
знаходив би собі тут відповідні анало-
гії» [22, с. 34]. Підсумовуючи, Н. Загла-
да, проте, не вдається до категоричності 
щодо першо місцевості виникнення ярма 
як знаряддя волової упряжі, а заявляє, 
що ярмо – «дуже стародавнє надбання 
людської культури», відтак, з’ясування 
місця його виникнення і джерел розпо-
всюджень – «цікава проблема етнології 
на майбутнє» [22, с. 36]. Студія містить 
невеликий за обсягом, але цінний з лінг-
вістично-пізнавального погляду етимоло-
гічний розмисел авторки, у якому вона, 
опираючись на праці Ратцеля і Шрадера, 
висвітлює походження і смислову сутність 
ключового терміна. Хоча порушеної в 
розвідці проб леми торкалися в спеціаль-
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Табл. V. 1–9 – ярма, поширені поза межами України;  
10 – ярмо з України
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них працях відомі дослідники-сучасники 
(Глушко, Бойко, Куницький, Горленко, 
Бежкович, Павлюк та ін.), проте дослі-
дження Н. Заглади не втрачає своєї ваги 
завдяки ґрунтовності й оригінальності 
сформованої нею фактологічної основи.

Цінність та інформативний потенціал 
праці істотно посилюється серіями ма-
люнків Ю. Павловича, поданих у вигля-
ді таблиць, рідкісних фотоілюстрацій та 
розлогого авторського резюме французь-
кою мовою.

Особливий інтерес для сучасних до-
слідників становить монографічна праця 
Н. Заглади «побут селянської дитини»  
[19] з маловивченої і досі проблеми – етно-
графії дитинства. Продовжуючи розвива-
ти започатковану свого часу зарубіжними 
(Тейлором, Шмідтом, Шульцом) та вітчиз-
няними (Хв. Вовком, З. Кузелею, Марком 
Грушевським, А. Онищуком) дослідника-
ми тематику з етнографії дитячого віку, 
Н. Заглада на високому професійному рів-
ні виконала студію з повсякдення селян-
ської дитини (за матеріалами стаціонарно-
го вивчення с. Старосілля). Дослідження, 
як слушно зазначили рецензенти, виріз-
няються не лише переконливою фактоло-
гічною основою, сформованою авторкою у 
висліді застосування методу монографіч-
ного обстеження села, а й різнорідною по-
рівняльною базою – відомостями із життя 
дітей та дорослих «примітивного світу» – 
Австралії, островів Океанії, американ-
ських «індіян» тощо [13, с. 127]. 

Позитивно оцінюючи ці методологічні 
підходи авторки, що полягають у прагнен-
ні достосувати порівняльно-типологічний 
метод до зібраного матеріалу і вписати до-
сліджуване явище в широкий історичний 
контекст із життя первісних народів; до-
лучити «свій матеріал» до відповідного 
культурно-історичного комплексу, крити-
ки закидали дослідниці певну прямолі-
нійність у зіставленні побуту первісних 
та сучасного етнографічного оточення; 
водно час вказували на брак матеріалу про 
суто громадське життя дитини, про особ-
ливості дитячої гігієни, дитячого «етике-
ту»; про статуси дітей у родинах, що ви-
дається цілком справедливим.

Розглядаючи широкий спектр проблем 
дитячого повсякдення в десяти розділах 
(дитячий одяг, харчування, «лови», ри-
бальство та бджільництво, випас худоби, 
забави, стосунки з громадою, природою, 

вірування тощо), дослідниця, утім, не об-
межується простим описом явищ за зазна-
ченими смисловими блоками, а вплітає 
відповідні реалії в широкий суспільно- 
історичний контекст, прагнучи висвітлити 
такі ключові проблеми: а) з’ясувати, «яке 
місце і роля належить наймолодшому по-
колінню в загальній структурі й житті ро-
дини та громади»; б) розкрити, як дані з 
дитячого побуту «правитимуть також за 
цінні документи для науки за розвиток 
людської культури» [19, с. 26].

Безперечним позитивом праці є «доб-
ре підібраний та гарно виконаний ілю-
стративний матеріал» (21 таблиця фото-
графій і «зарисовок» різних авторів) та 
43 мелодії дитячого пісенного матеріалу 
(мелодії зі словами, записані М. Гайда-
єм). Дослідження Н. Заглади стало гід-
ним завершенням її етнографічної діяль-
ності, що долучало українську науку до 
європейської та увінчувало трагічну долю 
вченої 10.

З огляду на непоправні культурні втра-
ти, пов’язані з Чорнобильською трагедією, 
особливої наукової ваги набуває також 
дослідження, здійснене 1934 року Н. За-
гладою та Ю. Павловичем у селах Чорно-
бильського району Полісся, що інформує 
про історію, характер та особливості гос-
подарських занять, знарядь праці, житла 
та одягу мешканців села Новошепеличі 
(яке внаслідок дизактиваційних робіт піс-
ля аварії на ЧАЕС було захоронено)**.

Етнографічні обсервації Чорнобильщи-
ни та їх фіксація здійснювалися вченою 
вже в період агресивного наступу тоталі-
тарної влади, коли на її вимогу науковці 
вимушені були робити «рішучий злам у 
бік наближення етнографічних студій до 
практики соціалістичного будівництва» 
[9, с. 80]. Ідеологічна тональність розвитку 
народознавства вже була задекларована 
1929 року в Ленінграді на етнографічній 
нараді вчених Москви й Ленінграда, учас-
ники якої недвозначно закликали виясни-
ти роль і місце етнографії в радянському 
будівництві та впровадити марксистсько-
ленінську методологію в етнографічні до-
слідження [див.: 59, с. 196–199; 71, с. 110]. 
Подібні резолюції були прийняті і на  

** Див. у цьому випуску «Матеріалів до 
української етнології» працю Н. Заглади 
«Матеріали з етнографічних досліджень в 
Чорноб[ильському] р-ні на Поліссі 1934 р.».
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Таблиці до праці Н. Заглади «побут селянської дитини» [19]. 
Малюнки Ю. павловича

Табл. І. Дитяча одіж та оздоби

www.etnolog.org.ua
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Табл. ІІІ. 1–2 – способи лазіння на дерева;  
3 – ловля риби «підсакою»; 4 – діти ловлять рибу руками в рівчачку

1 2

3 4
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Табл. ХVІІІ. 1–3 – хлопці борюкаються (3 прийоми); 
4 – пастух (Борис Дудченко) стругає ножем

1 2

3 4
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Табл. XX. 1 – гра «У довгої лози»; 2 – пастух сидить на «кублі»;  
3 – гра «У перепілки»; 4 – гра «У неба»; 5 – гра «У вуха»;  
6 – гра «У жука»; 7 – ковінька; 8 – хлопець на «ходулях»
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 Всеросійській археолого-етнографічній 
на раді 1932 року в Ленінграді. У спеціа-
лізованих виданнях («Советская этно гра-
фия») точилися широкі дискусії з при-
воду шляхів розвитку науки, звучали 
заклики повністю підпорядкувати етно-
графію «завданням соціалістичного будів-
ництва» [64]. Компромісні заяви звучали 
навіть від провідних етнологів СРСР, які 
наголошували на перевагах «марксист-
ського методу в етнографії», що є нібито 
«глибшим», порівняно з тими, що йому пе-
редували, оскільки він вимагає вивчення 
етнографічного комплексу, тобто одночас-
ного аналізу складових цього комплексу, 
а також синтезу, що з’єднує в єдине ціле 
окремі частини [60, с. 4]

Такі настанови союзних центрів були 
обов’язковими для виконання в національ-
них республіках. Відтак, ці тоталітарні 
тенденції відбились як на змісті й харак-
тері дослідницьких напрямів, так і на іс-
нуючих наукових організаційних струк-
турах. Зокрема, уже з кінця 1920-х років 
у рамках ВУАН було створено Кабінет 
монографічного дослідження радянського 
села [8, с. 69].

З огляду на тиск нових обставин Н. За-
глада вимушена була заявити про своє 
«методологічне переозброєння» та перехід 
до єдиної правильної марксистської мето-
дології [4, од. зб. 126, арк. 1]. Це не могло 
не позначитися на характері її тогочасних 
студій, на компромісних формулюваннях 
її висновків, на насиченості текстів чис-
ленними ідеологічними кліше, якими ряс-
но пересипано вступ та написану нею до 
згаданої праці про Новошепеличі довідку 
про колгосп і «позитиви» колективізації. 
Проте ці «присилувані» поступки дослід-
ниці в суспільно-політичних оцінках не 
знецінюють решти зафіксованих нею да-
них, які представляють унікальні відо-
мості з етнічності й етнокультури україн-
ців-поліщуків [див.: 14, с. 57].

Фактично – це предметний експедицій-
ний звіт Н. Заглади (зберігається в архіві 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського в рукописно-
му варіанті) у вигляді записів польових 
даних, зібраних нею в ході експедиції, що 
у складі двох осіб (Н. Заглади та Ю. Пав-
ловича) розпочала дослідження 12 липня 
1934 року. У передмові вчена вказує на 
цілі та завдання експедиції, інформує про 
досліджені локації: «Основна дослідча ро-
бота провадилась протягом місяця в кол-

госпі “Незаможник” села Ново-Шепеличі, 
а крім того, були короткотермінові виїз-
ди до сел: Кошаровка, Беньовка, Семи- 
ходи, Рудня-Сованська, з метою зібрати 
дані відмінного порядку, що їх можна 
було спостерігати в цих колгоспах.

Робота була спрямована на збирання 
матеріалів за відживання старої спадщи-
ни, пережитків в матеріальній культурі, 
побуті й свідомості людей та за ріст ко-
лективного господарства й нового побуту; 
ці два завдання і були метою нашої до-
слідчої роботи підчас згаданої експедиції. 
Протягом короткого, часу одного місяця, 
ми не могли охопити дослідами цього про-
йденого етапу соцбудівництва в даній міс-
цевості; для цього потрібно було б довго-
термінової, колективної праці та великого 
числа фахівців. Тому нашу роботу треба 
вважати за попередню до такого система-
тичного, стаціонарного досліду. Але й ті 
матеріали, що ми їх зібрали під час екс-
педиції, дають конкретні дані не тільки 
до історії матеріальної культури, а також 
до історії колгоспного будівництва на По-
ліссі» [4, од. зб. 166, арк. 2–3]. Дослідни-
ця подає відомості про історію колгоспу 
«Незаможник», розкриває архаїчні вияви 
промислів та ремесел, що збереглися на 
Поліссі як пережиткові явища давнього 
господарства. Ідеться, зокрема, про бор-
тове бджільництво (різновиди бортей), 
про техніку виробу пристосувань для здо-
бування меду (пліт і лежех), про звичаї 
та повір’я, пов’язані з бджільництвом за 
умов колгоспного господарства.

Дослідження збагачує унікальний ілю-
стративний матеріал Ю. Павловича: це, 
зокрема, майже з документальною точніс-
тю виконані малюнки народного житла, 
землеробські знаряддя широкого асорти-
менту, приладдя бджільництва та рибаль-
ства тощо [4, од. зб. 166].

Неабиякий інтерес для дослідників 
культури українського народного харчу-
вання становить також студія Н. Заглади 
«Харчування в с. Старосіллі на Черні-
гівщині» [21], уміщена в третьому числі 
«Матеріалів до етнології» (Київ, 1931). 
Робота складається з двох органічно по-
єднаних частин: «Вступні уваги» [21, 
с. 83–110] та «Матеріали» [21, с. 111–196]. 

Компетентний науковий виклад з на-
лежною історіографічною довідкою, огля-
дом та аналізом напрацювань поперед-
ників (вітчизняних і зарубіжних) має 
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вступна частина праці (обсягом 27 с.). 
У ній авторка, залучаючи порівняльні 
дані з народної кулінарії інших народів, 
подає розлогі спостереження про сиро-
винні ресурси та способи заготівлі хар-
чових припасів рослинного й тваринно-
го походження; приготування щоденних 
і святкових страв та напоїв; традиційне 
меню різних соціальних груп, дієтичне 
харчування, етикетні норми споживання 
їжі української людності.

Іншу частину студії під назвою «Ма-
теріали» (обсягом 86 с.) складають ви-
кладені за такими ж тематичними бло-
ками власне польові записи Н. Заглади, 
зроблені в досліджуваному селі. Крім 
французькомовного резюме, роботу допо-
внюють шість таблиць, які репрезентують 
унікальні графічні зображення кухонно-
го начиння, елементів обрядового печи-
ва (виконані Ю. Павловичем) та чотири 
фото короваїв і обрядового печива. Поза 
сумнівом, дослідження Н. Заглади про 
культуру народного харчування в наго-
лошеному селі виходить далеко за межі 
розвідок локального характеру і є етап-
ною студією за даною проблемою в укра-
їнській етнографії.

Серед досліджень цього циклу, що 
були виконані іншими вченими Етнологіч-
ного відділу Музею (Кабінету) за такою 
ж типологічною схемою і які були «ряс-
но ілюстровані малюнками і фотографі-
ями Ю. Павловича» [42, с. 12], – праці 
Л. Шульгиної 11 «Прилади для освітлення 
в с. Бубнівці на Поділлі» [69]; «Ткаць-
кі верстати в с. Мартиновичі на Київщи-
ні (Матеріали до історії ткацтва)» [70]; 
«Гончарство в с. Бубнівці на поділ-
лі» [68] та ін. Найґрунтовніше виконана 
остання зі згаданих розвідок, що як за об-
сягом, так і за змістом є своєрідною моно-
графічною студією (89 с.), дослідницьким 
пріоритетом якої стала гончарна техніка 
бубнівських майстрів з етнографічного 
погляду.

Ключовий розділ цієї праці побудова-
ний на польовому матеріалі Л. Шульги-
ної, зібраному авторкою під час її участі в 
експедиціях до с. Бубнівка (що відбулися 
взимку й восени 1926 р. та влітку 1928 р.). 
В експедиції, організованій Ю. С. Алек-
сандровичем, який вивчав історію гон-
чарства та економічний бік промислу, та-
кож взяла участь, окрім Л. Шульгиної, 
Є. Спаська, котра досліджувала бубнів-

ський орнамент із мистецького погляду 
[див.: 54, с. 46–48]. Фактично завданням 
учасників експедиції було монографіч-
не вивчення всіх етнографічних аспек-
тів гончарного промислу в с. Бубнівка. 
Предметному викладові матеріалу осно-
вного розділу передує лаконічна історіо-
графічна довідка авторки, що побудована 
головно на акцентуванні праць А. Прусе-
вича, К. Шероцького, А. Зарембського, 
М. Фріде, Адамовича й Ю. Александро-
вича. Л. Шульгина на основі добре осмис-
леного й систематизованого польового ма-
теріалу докладно розглядає особливості 
місцевих сировинних ресурсів, їх видо-
бування та обробіток, гончарні знаряддя, 
процеси ліплення та випалювання посуду, 
асортимент виробів, техніки «писання», 
приготування фарби та поливи, вірування 
та повір’я, пов’язані з гончарським ремес-
лом, питання реалізації продукції на яр-
марках оптом і вроздріб тощо.

Високою професійною компетентністю 
вирізняються «кінцеві уваги» досліджен-
ня, що постають розлогим підсумком 
студії, написаним на засадах історико-
порівняльної методики на базі широко 
застосованого фактажу й порівняльних 
даних з етнографії промислу в інших 
регіонах України. Усі спостереження 
вченої, представлені в основному розді-
лі щодо тематичних блоків і рубрикацій, 
термінологічних категорій і реалій гон-
чарства, Л. Шульгина узагальнює в під-
сумковому розділі в проекції на основні 
гончарні осередки України (Поділля, 
Київщини, Полтавщини, Слобожанщи-
ни, Галичини, ін.) та виявляє на цій під-
ставі спільні загальноукраїнські вияви й 
локальні особливості бубнівської вжит-
кової кераміки. Стаття доповнена десять-
ма таблицями ілюстрацій з поясненнями, 
а також лаконічним резюме французь-
кою мовою.

Ця розвідка Л. Шульгиної, вкупі з умі-
щеною в цьому ж другому випуску «Ма-
теріалів до етнології» статтею Є. Спаської 
(про орнамент бубнівських гончарних ви-
робів) та разом з дослідженням Ю. Алек-
сандровича «Бубнівське гончарство», 
опуб лікованим у «Побуті» (Київ, 1929, 
чис. 4–5), постає, як і планувалося, важ-
ливою складовою і досі єдиного у своєму 
роді монографічного висвітлення питан-
ня побутування та розвитку бубнівського 
гончарства. 
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Предметом дослідницької уваги Л. Шуль- 
гиної стали також прилади для освітлення 
в с. Бубнівка від найдавніших до сучасних 
зразків, відомості про які вчена зуміла зі-
брати під час експедиції на Гайсинщину 
в березні 1926 року. Хоча фактологічну 
основу праці і склали дані власних спо-
стережень дослідниці, проте це не є просто 
експедиційний звіт, а самодостатня науко-
ва розвідка, авторитетності висновкам якої 
додає залучення (як порівняння) малові-
домих аналогічних фактів, зафіксованих 
знаними зарубіжними вченими, з культур 
давніх народів світу. Зокрема, провівши ти-
пологію архаїчних приладів для освітлен-
ня (факели, свічки, лампи-світильники), 
Л. Шульгина екстраполює свої висновки на 
подібні реалії, описані у працях В. Гафа, 
Мілера, Нідерле, Шрадера, і робить спро-
би віднайти локуси виникнення та шляхи 
поширення найдавніших освітлювальних 
пристосувань, зазначаючи, що, відповідно 
до зони поширення, культурних впливів та 
запозичень, ці стародавні прилади набува-
ють певних особливостей і «найрізнородні-
ших форм в різних народів світу, залежно 
від їхнього стану культурного та історичної 
доби» [69, с. 52].

Опираючись на класифікацію В. Гафа, 
учена до «доби факела» долучає (як най-
примітивніший її різновид) «скалки» та 
сірники; а до переходових форм – від фа-
кела до свічки – «дідуха» («дідушка»); 
до найпримітивніших зразків третього 
типу (доба ламп-світильників) дослідни-
ця відносить каганці в усьому їх розмаїтті 
(від приладів, які за резервуар освітлення 
мають камінь із природною заглибиною, 
мушлів, черепашок, кісток – до каганців 
гончарської роботи). Отже, послуговую-
чись еволюційно-типологічним підходом 
до систематизації та осмислення матеріа-
лу, Л. Шульгина водночас постає як при-
хильниця теорії «культурних кіл» і мі-
граціонізму в інтерпретації зафіксованих 
нею пережиткових форм місцевої етно-
культури, хоча при цьому й не відкидає 
гіпотетично суто місцевих особливостей 
вживання вогню для освітлення. Розвід-
ка була виголошена як доповідь Відді-
лу етно логії 7 грудня 1927 року. Окрім 
французькомовного резюме, текст допов-
нено двома таблицями типологічно систе-
матизованих малюнків Ю. Павловича, що 
подають 26 зразків способів освітлення за 
допомогою вогню (розміщених в еволю-

ційній послідовності їх постання й розви-
тку) [69, с. 67–68].

У подібному форматі написана розвід-
ка Л. Шульгиної про ткацькі верстати в 
с. Мартиновичі, в основу якої теж покла-
дено записи вченої, зроблені під час екс-
педицій на Київщину з метою організації 
стаціонарних станцій для вивчення народ-
ної техніки, будівництва, ремесел тощо 
[див.: 23, с. 13; 70]. Подана у вигляді сис-
тематизованого експедиційного звіту як 
«матеріали до історії розвитку ткацтва», 
ця невеличка стаття відповідно закценто-
вана авторкою головно на питанні еволю-
ції техніки народного ткацтва. Побіжний 
огляд праць зарубіжних (Метью, О. Мей-
сон, Гайден, Л. Рот, В. Гаф, А. Кремер 
та ін.) та вітчизняних (Василенко, Аран-
даренко, Чубинський, Шухевич, Гнатюк, 
Бабенко, Вовк й Зарембський) авторів дав 
підстави Л. Шульгиній зробити висновок, 
що предметом їхньої уваги були доскона-
ліші ткацькі верстати, «які власне станов-
лять уже мало не останні кільця в тому 
довгому ланцюгові культурних змін, що 
їх мусив був зазнати <…> ткацький вер-
стат. Про верстат примітивнішої будови, 
напр. про так звані “кросна на сохах”, як 
ті, що їх описуємо в цій розвідці, маємо 
самі побіжні відомості <…> Дослідження 
їх може докинути нового світла до питан-
ня про розвиток ткацького верстату» [70, 
с. 70]. Отже, обрання Л. Шульгиною за 
предмет уваги виявів примітивної техніки 
й технологій у ткацькому промислі ціл-
ковито перебувало в річищі еволюційної 
методології пошуку пережиткових форм 
культури.

Відповідно до поставленого дослідни-
цею завдання, у розвідці розглянуто будо-
ву верстата; зроблено його докладний опис, 
з акцентацією на розвиток «стативи», на 
загальноукраїнські характеристики регіо-
нальних зразків тощо. Розвідку, що була 
виголошена як доповідь на засіданні від-
ділу етнології 16 січня 1928 року, допов-
нюють п’ять таблиць малюнків Ю. Пав-
ловича, які подають як загальний вигляд 
верстата, так і його основні елементи та 
відображають окремі процеси ткацтва.

Серед досліджень зазначеного циклу – 
праця Л. Шульгиної «Українські воско-
бійні» (1929 р.), у якій авторка на осно-
ві аналізу польових матеріалів з Волині, 
Полтавщини, Київщини, Чернігівщини 
розкриває розвиток промислу добування 
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Табл. V. 1 – кросна «походючі»; 2 – «набіелка» порожня; 
3 – поножі на кілку; 4 – колесо із зубцями та «песиком»
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воску. У розвідці на засадах еволюціоніз-
му подається класифікація воскобоєнь, 
починаючи від найпримітивніших зразків 
[4, од. зб. 165].

В арсеналі наукового доробку Музею 
(Кабінету) антропології та етнології ви-
окремлюється науковою ґрунтовністю та 
новизною фактографічної бази ще одна 
праця Л. Шульгиної «Бджільництво в 
с. Старосіллі на Чернігівщині», уміщена 
в третьому числі «Матеріалів до етноло-
гії» [66]. Розвідка (обсягом 75 с.) побудо-
вана за схемою, аналогічною до викорис-
таної в праці Н. Заглади («Харчування 
у с. Старосіллі на Чернігівщині»), що 
вказує на плани дослідниць подати в пер-
спективі в еволюційному методичному 
річищі монографічний опис усього госпо-
дарського комплексу мешканців села.

У вступі містяться відомості про чер-
нігівське бджільництво, короткий історіо-
графічний огляд (у якому наголошуються 
праці Чубинського, Грінченка, Єфименка, 
Шафонського, Тимковського, Аксакова, 
Сержпутовського, Міллера, Мошинського 
та ін.) і справедливо зазначається: «Ці лі-
тературні джерела, правду сказати, дуже 
нечисленні, здебільшого мало повні, крім 
того, не раз трапляються тут самі побіжні 
та уривчасті відомості» [66, с. 8].

У фокусі уваги вченої – весь спектр 
постання й розвитку промислу: від борт-
ництва – до різновидів вуликів і па-
січницького приладдя; від догляду за 
бджолами – до продуктів пасічництва і 
по вір’їв, пов’язаних із бджільництвом. На 
основі своїх експедиційних обсервацій до-
слідниця робить слушні висновки про те, 
що найпоширенішою формою вуликів у 
селищі є бортові колоди (вулик-бортяк) – 
«класична форма вулика для бджільни-
цтва лісового типу у всіх східних слов’ян» 
[66, с. 66]; віднаходить аналоги подібного 
бджільництва в інших країнах зі схожи-
ми природними умовами (Росія, Польща, 
Білорусія).

Це одне з перших у вітчизняній етно-
логії спеціальне дослідження, у якому 
дається системний огляд українського 
бджільництва як за польовими матеріала-
ми, зафіксованими в межах одного села, 
так і за опублікованими відомостями по-
передників.

Справжньої професійної компетент-
ності студії додає і розлогий та вичерп-
ний список літератури, і серія таблиць із 

графічними малюнками Ю. Павловича 
(6 табл.), і оригінальний фотоматеріал, 
і переконливі висновки авторки. Без пе-
ребільшення, це перша поважна науко-
ва розвідка серед вітчизняних робіт про 
бджільництво українців-поліщуків, яка 
не втратила наукової ваги й досі.

У «Матеріалах до етнології» було опуб-
ліковано також цілу серію невеличких 
статей, що належали перу художника- 
етнографа Музею (Кабінету) Юрію Пав-
ловичу (зокрема, про еволюцію ніжки в 
стільці та столі, про поліський курінь, 
про шиття й носіння одягу, про мисник, 
про вживання кошика та мішка, про ево-
люцію українського народного орнамен-
ту тощо).

Так, у вступних заувагах до статті про 
розв’язання селянами місцевими тради-
ційними способами вузькотехнічного пи-
тання – прикріплення ніжок до столів і 
стільців – Ю. Павлович намагається роз-
крити та проілюструвати замальовками 
(зробленими на Київщині в сс. Марти-
новичі й Федорівка та на Коростенщині 
в с. Озеряни) послідовні щаблі еволюції 
давньої народної побутової техніки [39] – 
від примітивних ослонів-колодок із при-
родними ніжками-сторчами до сучасних 
типів столів, доповнених шухлядами; 
з розкриттям різних систем кріплення та 
технічної ролі «поперечок». 

Подібна концепція покладена і в осно-
ву розвідки Ю. Павловича «Мисник» [3, 
од. зб. 3], фактологічною базою якої ста-
ли польові відомості, зібрані ним у різних 
кутках України, та замальовки (43 зраз-
ки) розмаїтих локальних типів мисників, 
починаючи від найпримітивніших пере-
житкових форм. Систематизувавши та 
упорядкувавши зафіксовані зразки цих 
народних меблів, автор розкриває їх ево-
люцію і простежує перехід від примітив-
ної полиці до посудної шафи буфетного 
типу. Пильну увагу дослідник приділив 
і функціональним особливостям різних 
частин мисника (верхня мала естетичну 
функцію і призначалася для орнаменто-
ваного декоративного посуду, а нижня – 
для вжиткового); його розташуванню в 
інтер’єрі селянської хати; різьбленому де-
коруванню бортових планок та різьблен-
ню опірних сторчових дощок (у вигляді 
стилізованого коника), тобто розглядає 
цю вжиткову річ інтер’єру як частину 
культурного комплексу в його широко-

www.etnolog.org.ua

IM
FE

про вживання кошика та мішка, про ево

IM
FE

про вживання кошика та мішка, про ево
люцію українського народного орнамен

IM
FE

люцію українського народного орнамен
що).

IM
FE
що).

IM
FEому наголошуються 

IM
FEому наголошуються 

праці Чубинського, Грінченка, Єфименка, 

IM
FEпраці Чубинського, Грінченка, Єфименка, 

Шафонського, Тимковського, Аксакова, 

IM
FEШафонського, Тимковського, Аксакова, 

Сержпутовського, Міллера, Мошинського 

IM
FEСержпутовського, Міллера, Мошинського 

раведливо зазначається: «Ці лі

IM
FE

раведливо зазначається: «Ці лі-

IM
FE

-
тературні джерела, правду сказати, дуже 

IM
FE

тературні джерела, правду сказати, дуже 
нечисленні, здебільшого мало повні, крім 

IM
FE

нечисленні, здебільшого мало повні, крім 
того, не раз трапляються тут самі побіжні 

IM
FE

того, не раз трапляються тут самі побіжні 
та уривчасті відомості» [66, с.

IM
FE

та уривчасті відомості» [66, с. 8]

IM
FE

8].

IM
FE

.
У фокусі уваги вченої

IM
FE

У фокусі уваги вченої – ве

IM
FE

– весь спектр 

IM
FE

сь спектр 
постання й розвитку промислу: від борт

IM
FE

постання й розвитку промислу: від борт-

IM
FE

-
– до р

IM
FE

– до різновидів вуликів і па

IM
FE

ізновидів вуликів і па-

IM
FE

-
січницького приладдя; від догляду за IM

FE
січницького приладдя; від догляду за 

– до п IM
FE

– до продуктів пасічництва і IM
FE

родуктів пасічництва і 
’їв, пов’язаних із бджільництвом. На IM

FE
’їв, пов’язаних із бджільництвом. На 

основі своїх експедиційних обсервацій доIM
FE

основі своїх експедиційних обсервацій до
слідниця робить слушні висновки про те, IM

FE
слідниця робить слушні висновки про те, 
що найпоширенішою формою вуликів у IM

FE
що найпоширенішою формою вуликів у 
селищі є бортові колоди (вулик-бортяк)IM

FE
селищі є бортові колоди (вулик-бортяк)

ласична форма вулика для бджільниIM
FE

ласична форма вулика для бджільни

Так, у

IM
FEТак, у вс

IM
FEвступних заувагах до статті про 

IM
FEтупних заувагах до статті про 

розв’язання селянами місцевими тради

IM
FEрозв’язання селянами місцевими тради

ційними способами вузькотехнічного пи

IM
FEційними способами вузькотехнічного пи

тання

IM
FEтання – 

IM
FE– п

IM
FEприкріплення ніжок до столів і 

IM
FEрикріплення ніжок до столів і 

стільців

IM
FEстільців – Ю.

IM
FE– Ю. Пав

IM
FEПавлович намагається роз

IM
FEлович намагається роз

крити та проілюструвати замальовками 

IM
FEкрити та проілюструвати замальовками 

(зробленими на Київщині в сс.

IM
FE(зробленими на Київщині в сс.

новичі й Федорівка та на Коростенщині 

IM
FEновичі й Федорівка та на Коростенщині 

в с.

IM
FE

в с. Оз

IM
FE
Озеряни) послідовні щаблі еволюції 

IM
FE

еряни) послідовні щаблі еволюції 
давньої народної побутової техніки [39]

IM
FE

давньої народної побутової техніки [39]
ві

IM
FE

від примітивних ослонів-колодок із при

IM
FE

д примітивних ослонів-колодок із при
родними ніжками-сторчами до сучасних 

IM
FE

родними ніжками-сторчами до сучасних 
типів столів, доповнених шухлядами; 

IM
FE

типів столів, доповнених шухлядами; 
з

IM
FE

з роз

IM
FE

роз
технічної ролі «поперечок». 

IM
FE

технічної ролі «поперечок». 



 63  

Т
аб

ли
ці

 д
о 

пр
ац

і 
Ю

. 
п

ав
ло

ви
ча

 «
Д

о 
пи

та
нн

я 
пр

о 
ев

ол
ю

ці
ю

 н
іж

ки
 в

 с
ті

ль
ці

 т
а 

в 
ст

ол
і»

 [
39

]

Т
аб

л.
 І

. 
1 

–
 к

ол
од

ка
 з

 п
ри

ро
дн

им
и 

ні
ж

ка
м
и;

 
2 

–
ос

лі
н 

з 
па

ро
ю

 п
ри

ро
дн

их
 н

іж
ок

; 
3–

8 
–

 р
із

ні
 в

ид
и 

ні
ж

ок
Т
аб

л.
 I

I.
 Р

із
но

ви
ди

 с
то

лі
в

www.etnolog.org.ua

IM
FE

IM
FE

IM
FE



64    

му суспільно-побутовому функціоналі та 
в історичній ретроспективі. Художник- 
дослідник кожну тезу своїх спостережень 
унаочнює фахово виконаними малюнка-
ми, що вирізняються належною фіксацією  
деталей.

Окрема, добре проілюстрована малюн-
ками, розвідка художника присвячена 
висвітленню еволюції народних житлобу-
дівних технік, а також тимчасового жит-
ла лісорубів – куренів. Її основу складає 
етнографічний матеріал, зафіксований 
художником 1928 року в с. Замисловичі 
на Коростенщині та біля с. Новошепеличі 
на Чорнобильщині. Дослідник докладно 
описує та аналізує різні варіанти куре-
нів (круглого і звичайного), подаючи цю 
житлобудівну реалію не відрубно, а як 
складову комплексу життєзабезпечення, 
у системі інших соціально-господарських 
практик народного життя, у послідовності 
технічного вдосконалення їх будівництва 
і функціональних характеристик, у вияв-
ленні залежності конструкції тимчасового 
житла лісорубів від кліматичних умов, 
рівня ґрунтових вод, складу ґрунтів, пори 
року тощо. Характеризуючи техніки спо-
рудження різних типів куренів, Ю. Пав-
лович акцентує увагу на їх еволюційному 
поступі: особливостях конструювання в 
одну цілу будову трьох куренів; розмаї-
тості «розсоховил» у народній техніці; 
способах істотного збільшення внутріш-
ньої житлової площі куреня тощо. Ху-
дожник-етнограф слушно констатує, що 
еволюція житлового будівництва прямо 
узалежнювалася від характеру місцевос-
ті, кліматичних умов, природноресурсних 
матеріалів, а відтак в історичній ретро-
спективі розвиток наземного житлового 
будівництва відбувався шляхом зведення 
житла на сторчах чи на сваях; споруджен-
ня куренів; копання землянок.

Предметом спеціальної етнографічної 
статті Ю. Павловича стало також питан-
ня про найпростіші народні способи пе-
ренесення вантажів. Своє дослідження 
художник базує на спостереженнях за 
людністю міста Києва на узвозі Смирно-
ва, який з’єднував Житній і Сінний база-
ри і по якому покупці переносили продук-
ти з Подолу у верхню частину міста. Цю, 
здавалося б, дуже вузьку тему з антропо-
логії міста він, однак, ставить у широкий 
історичний контекст – функціонування 
певного культурно-господарського комп-

лексу, розкриваючи її з погляду еволюції 
примітивного транспорту. Опираючись на 
еволюційно-типологічний метод, Ю. Пав-
лович висловлює слушні міркування про 
зумовленість розмаїття способів перене-
сення вантажів віковими, статевими, со-
ціальними особливостями та природно-
географічними факторами. Повз пильне 
око науковця не проходять непоміченими 
і факти впливу розмірів, ваги, форми та 
природи і складу об’єкта перенесення на 
способи його транспортування. Ю. Пав-
лович зауважує також, що специфіка пе-
ренесення узалежнюється від локальних 
навичок, «що передаються людині тради-
ційно від предків». Етнічні успадкування 
і пояснюють, на його думку, незвичні для 
української людності (серед якої прийня-
то важкі речі переносити переважно на 
плечах), але такі природні для східних 
народів способи перенесення на голові 
великих ємностей і важких речей. Резю-
муючи, Ю. Павлович підкреслює зв’язок 
між звичними способами перенесення 
вантажів і особливостями фізичної будо-
ви людини: «Звичайно, і спосіб носити на 
голові, і спосіб носити на плечах повинні 
базуватися на певній манері ходити, на 
звичці тримати свій стан чи рівно, чи по-
хило, на розвитку у відповідному напрям-
ку комплексу м’язів і почуття рівноваги, 
і можливо, що антропологічні відміни да-
ють певний напрямок вживанню того чи 
того способу носити, а цю звичку ще під-
силювали фізичні спеціяльні властивості 
різних народів» [3, од. зб. 7, арк. 1]. 

Розкриваючи розмаїття технік пере-
несення вантажів (на плечах, у руках, 
на ліктьовому суглобі, за допомогою ко-
ромисла), Ю. Павлович зупиняється на 
характеристиці традиційних для україн-
ців більш архаїчних («пережиткових») 
засобах транспортування (мішки, лан-
тухи, торби); а також робить докладний 
огляд виготовлених кошиків та кошовок 
з лози, рогози, мотузок, що стали над-
банням міської культури. За висновком 
Ю. Павловича, з розвитком сучасних ти-
пів транспорту та краще організованою 
торгівлею (що наблизилася до споживача 
і зменшила потребу перенесення вантажів 
на значні відстані) у техніці перенесення 
перемістилося «місце основного опертя 
ваги» – з плечей на руку і пальці. Праця 
містить кілька десятків якісно виконаних 
графічних зображень, які розкривають 

www.etnolog.org.ua

IM
FE

навичок, «що передаються людині тради

IM
FE

навичок, «що передаються людині тради
ційно від предків». Етнічні успадкування 

IM
FE

ційно від предків». Етнічні успадкування 

IM
FEтехнічного вдосконалення їх будівництва 

IM
FEтехнічного вдосконалення їх будівництва 

ви

IM
FEвияв

IM
FEяв-

IM
FE-

ленні залежності конструкції тимчасового 

IM
FEленні залежності конструкції тимчасового 

житла лісорубів від кліматичних умов, 

IM
FEжитла лісорубів від кліматичних умов, 

рівня ґрунтових вод, складу ґрунтів, пори 

IM
FE

рівня ґрунтових вод, складу ґрунтів, пори 
року тощо. Характеризуючи техніки спо

IM
FE

року тощо. Характеризуючи техніки спо-

IM
FE

-
рудження різних типів куренів, Ю.

IM
FE

рудження різних типів куренів, Ю. Пав

IM
FE

Пав-

IM
FE

-
ович акцентує увагу на їх еволюційному 

IM
FE

ович акцентує увагу на їх еволюційному 
поступі: особливостях конструювання в 

IM
FE

поступі: особливостях конструювання в 
одну цілу будову трьох куренів; розмаї

IM
FE

одну цілу будову трьох куренів; розмаї-

IM
FE

-
тості «розсоховил» у

IM
FE

тості «розсоховил» у на

IM
FE

народній техніці; 

IM
FE

родній техніці; 
способах істотного збільшення внутріш

IM
FE

способах істотного збільшення внутріш-

IM
FE

-
ньої житлової площі куреня тощо. ХуIM

FE
ньої житлової площі куреня тощо. Ху-IM

FE
-

дожник-етнограф слушно констатує, що IM
FE

дожник-етнограф слушно констатує, що 
еволюція житлового будівництва прямо IM

FE
еволюція житлового будівництва прямо 
узалежнювалася від характеру місцевосIM

FE
узалежнювалася від характеру місцевос
ті, кліматичних умов, природноресурсних IM

FE
ті, кліматичних умов, природноресурсних 

дтак в історичній ретроIM
FE

дтак в історичній ретро
спективі розвиток наземного житлового IM

FE
спективі розвиток наземного житлового 
будівництва відбувався шляхом зведення IM

FE
будівництва відбувався шляхом зведення 

і пояснюють, на його думку, незвичні для 

IM
FE

і пояснюють, на його думку, незвичні для 
української людності (серед якої прийня

IM
FEукраїнської людності (серед якої прийня

то важкі речі переносити переважно на 

IM
FEто важкі речі переносити переважно на 

плечах), але такі природні для східних 

IM
FEплечах), але такі природні для східних 

народів способи перенесення на голові 

IM
FEнародів способи перенесення на голові 

великих ємностей і важких речей. Резю

IM
FEвеликих ємностей і важких речей. Резю

муючи, Ю.

IM
FEмуючи, Ю. Пав

IM
FEПавлович підкреслює зв’язок 

IM
FEлович підкреслює зв’язок 

між звичними способами перенесення 

IM
FEміж звичними способами перенесення 

вантажів і особливостями фізичної будо

IM
FEвантажів і особливостями фізичної будо

ви людини: «Звичайно, і

IM
FE

ви людини: «Звичайно, і
голові, і

IM
FE

голові, і сп

IM
FE

спосіб носити на плечах повинні 

IM
FE

осіб носити на плечах повинні 
базуватися на певній манері ходити, на 

IM
FE

базуватися на певній манері ходити, на 
звичці тримати свій стан чи рівно, чи по

IM
FE

звичці тримати свій стан чи рівно, чи по
хило, на розвитку у відповідному напрям

IM
FE

хило, на розвитку у відповідному напрям
ку комплексу м’язів і почуття рівноваги, 

IM
FE

ку комплексу м’язів і почуття рівноваги, 
і

IM
FE

і



 65  

Великдень

Зелені свята

АКВАРЕЛЬНІ МАЛЮНКИ ЮРІЯ пАВЛОВИЧА

www.etnolog.org.ua

IM
FE

IM
FE

IM
FE

Великдень

IM
FE

Великдень



66    

Маковія

Зелені свята

www.etnolog.org.ua

IM
FE

IM
FE

IM
FE

Зелені свята

IM
FE

Зелені свята



 67  

еволюцію технік перенесення, ілюструю-
чи історію розвитку примітивного тран-
спорту в контексті суспільного поступу.

Оригінальною за предметом досліджен-
ня є також його ж стаття «З літніх вра-
жень художника-етнографа» [3, од. зб. 1], 
у якій порушується питання про одяг 
міських дітей наприкінці 20-х – на почат-
ку 30-х років ХХ ст., про його залежність 
від сезонних змін пір року, від вікових та 
статевих особливостей. На основі спосте-
режень за дітьми на київських вулицях 
улітку 1927 року художник подає опис 
одягу хлопчиків і дівчаток як соціокуль-
турних комплексів, торкається питань 
функціональних властивостей одягу, його 
соціальних особливостей, трансформацій 
нагрудного та поясного дитячого вбрання 
й виникнення «нероздільного» (спільного 
для верхньої і нижньої частин тулуба) одя-
гу. Розвідка проілюстрована двадцятьма 
малюнками, розміщеними згідно з тенден-
цією до зменшення кількості одягу, залеж-
но від температурних сезонних режимів. 

Для сучасних етнографів та мистецтво-
знавців складають інтерес спостереження й 
висновки цього ж дослідника щодо еволю-
ції українського народного орнаменту, яко-
му присвячена його спеціальна стаття [40]. 
У ній науковець простежує процес посту-
пового перетворення основного орнамен-
тального мотиву на вишивках рушників, 
виявлених ним у с. Семереньки (поблизу 
Сорочинців) та с. Шилівка Хорольського 
повіту (1906), – візантійського двоголового 
орла, вишитого червоною заполоччю: від 
вкраплення окремих рослинних елементів 
до цілковито рослинної стилізації орна-
ментальних зображень (при збереженні 
самої схеми орнаменту). 

Як наголошувалося, формування спів-
робітниками Музею бази фактологічних 
тематично однорідних даних за єди-
ною системою програм і запитальників 
уможливлювало перспективу картогра-
фування, що (як продуктивна методика 
систематизації та осмислення матеріалу) 
актуалізувалася в тогочасному науковому 
дискурсі. Музей антропології та етно логії 
в особі Ю. Павловича фактично започат-
кував застосування в українській етно-
графічній науці початку ХХ ст. методу 
картографування. Художник-етнограф, 
перейнявшись проблемою картографу-
вання елементів матеріального побуту, 
зібрав багатий польовий і публікаційний 

етнографічний матеріал, на основі якого 
виконав ілюстровані карти з народного 
одягу та житла України, що мали стати 
своєрідним синтезом усієї виконаної ним 
роботи. Карта одягу, якій автор дав на-
зву «Північна і Середня Україна в типах 
народного вбрання 1900–1909», на жаль, 
залишилася незавершеною і «дає лише 
типи [одягу] Київської, Чернігівської і 
Полтавської губерній у многокутнику між 
пунктами: Чернігів, Сосниця, Полтава, 
Умань, Козятин і Чорнобиль» [6, арк. 2]. 
Проте вона й сьогодні, завдяки достовір-
ній джерельній базі, становить неабиякий 
науковий інтерес для дослідників (один 
зі зразків карти зберігається в приватній 
колекції у Львові).

Іншу спробу картографування реалій 
матеріальної культури, зокрема україн-
ського народного житла, було зроблено в 
1920–1930-х роках Всеукраїнським етно-
графічним товариством, членами якого 
фактично були всі співробітники етноло-
гічного відділу Музею (Кабінету), у тому 
числі і Ю. Павлович [62, с. 37]. Попри те, 
що тоді були виконані певні роботи й ви-
готовлені ілюстративні картки, праця так 
і не була завершена, а чимало зібраних ма-
теріалів було розпорошено 12. Робота була 
завершена автором уже в повоєнні роки.

На початку 1930-х років у радянській 
етнографії (у тому числі і в українській 
як її складовій) починається переломний 
період, характерний докорінною зміною 
напрямів, змістів і методології досліджень 
[див.: 59, с. 196–203]. Бурхливі дискусії 
про предмет і завдання етнографії, що то-
чилися в наукових середовищах усіх під-
радянських республік, спричинилися до 
звуження дослідницьких рамок етнології; 
насадження єдиної ідеологічно заангажо-
ваної марксистсько-ленінської методоло-
гії, до оголошення мало не всієї джерель-
ної бази науки «шкідливою буржуазною 
архаїкою»; до боротьби з «вещевизмом», 
засиллям пам’яток у музейній практиці, 
а як наслідок – знищення експонатів та 
заміни їх плакатно-ілюстративним матері-
алом; до боротьби проти адептів буржуаз-
ної ідеології та націоналізму в етнології 
і закриття провідних профільних центрів 
ВУАН та музеїв і, зрештою, – до заборони 
й вилучення з наукового вжитку самого 
терміна «етнологія» – як «сурогату бур-
жуазного суспільствознавства» [28, с. 11; 
57, с. 188–197].
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У 1930-х роках, після ліквідації етно-
графічних установ УАН, було також лік-
відовано Музей (Кабінет) етнології та ан-
тропології, колекції якого були передані 
до Державного історичного музею УРСР 
у Києві, а більшість наукових працівни-
ків – репресовано. Співробітників Му-
зею (Кабінету) А. Онищука, Н. Загладу, 
Л. Шульгину та їхнього керівника А. Но-
сова звинуватили в наслідуванні науко-
вих буржуазно-націоналістичних погля-
дів Хв. Вовка, у тенденційності тематики 
досліджень.

З-поміж поодиноких нерепресованих 
співробітників Музею (Кабінету) антро-
пології та етнології був Ю. Павлович, 
кот рий, попри те, що 1934 року після так 
званої реорганізації цього закладу був 
фактично розформований, не полишав 
своїх етнографічно-мистецьких пошуків 
ні після реальної ліквідації наукової уста-
нови, ні навіть у роки лихоліття Другої 
світової війни. Він завершив кілька аль-
бомів про традиційні свята та обряди (де 
подано оригінальні ілюстрації про Різд-
вяні, Великодні та Зелені свята), про 
молодіжні та дитячі забави. Серед етно-
графічних малюнків художника цього пе-
ріоду – цікаві зображення молодіжних за-
бав з Волині та Полтавщини; персонажів 
народної демонології (водяників, лісови-
ків, русалок тощо) 13.

***
Завершуючи побіжний огляд дослід-

ницької діяльності цього академічного 
осередку, наголосимо, що незважаючи на 
надто короткий термін його функціону-
вання, все ж таки значення його в історії 
вітчизняної етнології окресленого періоду 
важко переоцінити. Завдяки новій методо-
логії, масштабності реалізованих планів і 
проектів, подвижництву його нечисленних 
співробітників Музей (Кабінет) антропо-
логії та етнології ім. Хв. Вовка здобувся 
на справедливе визнання вітчизняними та 
зарубіжними експертами як справді «ви-
значна, – за словами професора Мурка з 
Праги, – наукова організація» [47].

примітки
1 Олександр Гаврилович (Алешо 1890–

1922) народився на Поділлі (с. Грушки Балт-
ського повіту) у сім’ї службовця цукроварні. 
Після переїзду родини до Умані навчався в 
місцевій гімназії, а згодом – у Київському, 

а пізніше – у Петербурзькому університеті на 
природничому відділі фізико-математичного 
факультету зі спеціальності географія та етно-
графія [див.: 33, с. 40]. У Петербурзькому 
університеті мав щасливу нагоду слухати лек-
ції відомого антрополога та етнолога Хв. Вов-
ка, що й визначило його професійну долю. 
За дорученням Хв. Вовка та Петербурзького 
антропологічного товариства, О. Алешо ще в 
студентські роки здійснював антропологічні 
експедиції; у 1911 році робив антропологіч-
ні обстеження людності Уманського й Тара-
щанського повітів; а 1912 року брав участь 
в антрополого-етнографічній експедиції на 
Урал (у Пермську, Уфимську та Оренбурзь-
ку губернії), формував колекції для Етно-
графічного відділу Російського музею [див.: 
12, с. 20]. Результативною була його участь у 
експедиції на Херсонщину в 1914 році, у ви-
сліді якої було здійснено антропологічні по-
міри місцевого населення та зібрано колекцію 
етнографічних пам’яток (одяг, головні убори, 
прикраси). У 1916 році О. Алешо бере участь 
в експедиції до Малої Азії.

У 1918 році О. Алешо переїжджає до Ки-
єва, працює редактором у «Книгоспілці», 
обирається дійсним членом-секретарем Укра-
їнського наукового товариства, головою етно-
графічної секції Губкому та редактором Край-
видаву з антропології, етнографії та історії 
первісного суспільства [5, од. зб. 1, арк. 1].

У 1918–1919 роках він працює головою Му-
зейної секції художньо-промислового відділу 
Міністерства освіти; розробляє плани вивчен-
ня та розвитку кустарної промисловості. 

З 1921 року О. Алешо активно працює над 
створенням, підбором штату та розгортанням 
діяльності Музею антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка. Проте тяжкі умови життя піді-
рвали здоров’я талановитого вченого. У квітні 
1922 року він пішов із життя.

Наукова спадщина О. Алешо – це не лише 
згадані його прикладні студії з антропології та 
етнології, а й опубліковані праці («Антропо-
метричні досліди українського населення 
Уманського повіту на Київщині» (Київ, 1919); 
«Хв. Вовк як антрополог» (Київ, 1919), а та-
кож антропологічні та етнографічні карти до 
праць Хв. Вовка, уміщених у другому томі 
видання «Украинский народ в его прошлом и 
настоящем» (Санкт-Петербург, 1916). Станов-
лять інтерес для дослідників народного одягу 
та побуту також зібрані ним за анкетами Ро-
сійського географічного товариства відомості 
до етнографічної карти, що зберігаються в Ар-
хівних наукових фондах рукописів та фоно- 
записів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського (далі – 
АНФРФ ІМФЕ) [5, од. зб. 4; 5, од. зб. 5]. 
Варті також уваги й опублікування його пе-
реклади праць професора Лейпцизького уні-
верситету Карла Вейле «Культура безкуль-
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турних» [5, од. зб. 6] і «Первістки людської 
культури» [5, од. зб. 7] та ін.

2 Переважна більшість перевезених до Ки-
єва матеріалів зі спадщини Хв. Вовка (за ви-
нятком збірок пам’яток) нині зберігається в 
Науковому архіві Інституту археології НАН 
України.

3 У тогочасній публіцистиці та статутних 
документах установи терміни «етнографія» та 
«етнологія» не завжди розмежовуються і не-
рідко подаються як синонімічні відповідники.

4 Анатоль Носів (Носов) (1883–1941 (?)) – 
відомий вітчизняний антрополог, археолог, 
музейник, автор оригінальних антропологіч-
них розвідок – народився на Полтавщині в 
с. Носівка Костянтиноградського повіту. Се-
редню освіту здобув у Реальній школі Пол-
тави (закінчував у Двинську), а вищу – роз-
почав здобувати в Ново-Олександрівському 
інституті сільського господарства та лісо-
водства; згодом навчався в Петроградському 
університеті, куди перевівся на географічний 
відділ фізико-математичного факультету. Від-
так вищу освіту здобув зі спеціальності «етно-
графія та антропологія».

Як учень Хв. Вовка він пройшов вишкіл 
під його керівництвом в Антропологічному 
товаристві при Петроградському університе-
ті. За дорученням Товариства та Російського 
музею (Петербурга) в 1909–1910 роках А. Но-
сів брав участь в антропологічному вивченні 
населення Забайкалля, а в 1911–1913 роках – 
з антропологічного погляду досліджував люд-
ність Сербії, зібравши для музею етнографіч-
ні матеріали; 1913 року мав відрядження до 
Монголії, де за дорученням цих же інститу-
цій вів антропологічні обміри; з цього ж року 
почав працювати в Етнографічному відділі 
Російського музею. У 1918 році за доручен-
ням Петроградської академії наук здійснював 
дослідження національного складу населен-
ня України (антропологічні досліди вдалося 
здійснити на Полтавщині та Київщині, а в 
Таврії – лише частково, через військові по-
дії). Про результати своїх досліджень у Сер-
бії та Монголії робив доповіді на засіданні 
Антропо логічного товариства.

Після переїзду до Києва з 1918 року почав 
працювати у Всенародній бібліотеці ВУАН 
на посаді бібліотекаря та секретаря. Працю-
вав у Комісії зі складання Енциклопедичного 
словника, завідувачем Секції сільськогоспо-
дарського побуту, секретарем та консервато-
ром Музею наукового товариства, завідувачем 
історико-етнографічного відділу Київського 
крайового музею.

З 1922 року очолив Музей (Кабінет) ан-
тропології та етнології ім. Хв. Вовка в Києві, 
керував відділом антропології та передісторії 
в цій установі. Був членом Всеукраїнського 
археологічного Комітету ВУАН, редактором 

(разом з М. Рудинським) річників «Антро-
пологія» (І–ІІІ випуски) [див.: 4, од. зб. 78, 
арк. 2–3].

Ученому належить низка публікацій з ан-
тропології українців Кубані, Поділля; крим-
ських татар і болгар; він є автором «Слов-
ника антропогеографічної термінології» 
(1931), кількох історіографічних розвідок про 
Хв. Вовка та ін.

У зловісних для української науки 1930-х 
роках був репресований як представник бур-
жуазної школи Хв. Вовка. Після заслання 
працював у краєзнавчому музеї м. Ялти.

5 Знаний український етнограф, уродже-
нець Коломиї Антін Онищук (1883 р. н.) 
виявляв професійну зацікавленість до етно-
графії, ще працюючи вчителем у низці сіл 
Покуття та Гуцульщини: студіював і публі-
кував у виданнях Наукового товариства іме-
ні Шевченка (НТШ) розвідки про народну 
уснопоетичну творчість і матеріальну культу-
ру, про народні звичаї та вірування, народний 
календар («Звичаї й вірування, прив’язані до 
поодиноких днів у році, записані у Зелениці в 
1907–1910 рр.»; «Матеріали до гуцульської де-
монології, записані у с. Зелениці Наддвірнян-
ського повіту, 1907–1908 рр.»; «З народного 
життя гуцулів»; «Останки первісної культу-
ри у гуцулів», «Народна пожива у Наддвір-
нянському повіті» та ін.). Як член НТШ він 
також зібрав значну кількість етнографічних 
пам’яток для Музею НТШ у Львові. Після 
окупації Західної України польськими вій-
ськами А. Онищук 1919 року переїздить у 
Наддніпрянську Україну, а з 1920 року вче-
ний працює у видавництвах та музеях Києва 
[див.: 7]. З 1921 року його призначено кон-
серватором Музею антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка; а з 1922 року – завідувачем 
відділу етнографії цього Музею. В устано-
вах ВУАН дослідник працював до 1927 року, 
а потому звільнився з роботи в установі ВУАН 
[див.: 4, од. зб. 79, арк. 2]. 

Перехід А. Онищука (за його заявою) з 
Академії на роботу до інших установ, що 
викликав широкий резонанс [15] був, воче-
видь, спровокований виробничо-професійним 
конфліктом, що мав місце між ним і дирек-
тором Всеукраїнського історичного музею 
А. Винницьким – з одного боку, та відомим 
дослідником-мистецтвознавцем і етнографом 
Данилом Щербаківським – з другого. Як ви-
дається з окремих архівних відомостей, з яки-
ми нам вдалося ознайомитися, протистояння 
базувалося на принципових професійних роз-
ходженнях: Д. Щербаківський був представ-
ником традиційного академічного підходу в 
охоронній та експозиційній музейній прак-
тиці, натомість А. Винницький та частково 
А. Онищук були адептами нових «пролетар-
сько-радянських методологій». Протистояння 
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і тиск на Д. Щербаківського з боку радян-
ського чиновника А. Винницького (що згодом 
стало однією з причин трагічного відходу з 
життя Д. Щербаківського) мало певну проек-
цію і на рішення спільного зібрання УАН про 
підтримку заяви А. Онищука піти з установи 
УАН (проте ці наші спостереження потребу-
ють додаткових досліджень і перевірок).

Протягом 1927–1933 років учений обіймав 
посаду доцента Київського художнього ін-
ституту. З 1935 року А. Онищук працював 
старшим науковим працівником, а згодом – 
завідувачем відділу обліку та консервації му-
зейних фондів Музею українського народно-
го мистецтва. Наприкінці 1930-х років серед 
численної когорти інших народознавців та му-
зейників був репресований.

6 Див., до прикладу, про результативність 
стаціонарного методу дослідження села Мша-
нець Старосамбірського району Львівщини 
М. Зубрицьким у праці М. Глушка [14, с. 57].

7 До такого масштабного монографічного 
вивчення населених пунктів Музеєм (Кабі-
нетом) антропології може дорівнятися хіба 
що аналогічна праця етнографічного відділу 
Волинського краєзнавчого музею, ініційова-
на В. Кравченком на Волині в рамках про-
грами дослідів Етнографічної комісії ВУАН 
[див. 55].

8 Художник-етнограф Музею (Кабінету)
Юрій Павлович упродовж п’ятдесяти років 
поєднував свої професійні заняття із зацікав-
леністю етнографією, вивчаючи й замальову-
ючи явища етнокультури та формуючи нову 
цінну джерельну базу [див.: 52; 53, с. 124–
125; 56, с. 3–24]. Народився Юрій Юрійович 
у Києві (1872–1847) у сім’ї дійсного статсько-
го радника, який походив з родини священи-
ка з Уманщини. Мріючи з дитинства стати 
художником, Ю. Павлович, утім, за напо-
ляганням батьків вступає на юридичний фа-
культет Київського університету і поєднує на-
вчання із заняттями в приватній рисувальній 
школі М. Мурашка. Ще в студентські роки 
під впливом лекцій відомого українського іс-
торика професора Київського університету 
В. Антоновича в нього формується інтерес до 
народної культури й народознавства. Навча-
ючись у Києві, юнак майже щоденно займа-
ється малюванням, відвідуючи Сінний базар 
та виконуючи з натури замальовки типажів 
київських міщан, торговців, а також виробів 
дрібних селянських промислів та ремесел, ви-
вчає побутову культуру.  

По закінченню Київського університету 
Ю. Павлович переїжджає до Петербурга, де 
обіймає посаду бухгалтера банку (1896–1918). 
Проте, навіть будучи службовцем банку, ху-
дожник не залишив своїх захоплень етногра-
фією: у вільний час він робить замальовки, 
фіксує побутові сценки з життя петербурзьких 

міщан (людські типажі, одяг, житло). Неаби-
який вплив на становлення Ю. Павловича як 
художника-етнографа справило його особисте 
знайомство з визначним українським музей-
ником і етнографом М. Біляшівським, етно-
графами М. Сумцовим, Хв. Вовком. Озна-
йомившись із народознавчим доробком своїх 
співвітчизників, Ю. Павлович професійно, 
з етнографічного погляду підходить до проб-
леми художньої фіксації реалій етнокульту-
ри: він не просто створює етнографічні зама-
льовки, але й систематизує зібраний матеріал 
за конкретними класифікаційними методика-
ми й рубриками, створюючи цілі тематичні 
серії. Знайомство дослідника із земляками – 
петербурзькими вченими-народознавцями, 
які працювали в системі Російської академії 
наук, сприяли його участі в етнографічних 
експедиціях Академії, що мали широку гео-
графію, включаючи й Україну. Так, під час 
експедиції в с. Мартиновичі Київської губер-
нії художник виконує етнографічні малюнки 
народного вбрання, житла та орнаменту [див.: 
11; 52; 53, с. 118].

У петербурзький період художник багато 
подорожує, а в 1905–1912 роках часто здійс-
нює короткотермінові поїздки у Фінляндію. 
Там він у вигляді акварельних замальовок 
скрупульозно фіксує всю гаму культурно-
регіонального розмаїття народного вбрання 
та типажів людності країни початку ХХ ст. 
Один із численних альбомів Ю. Павловича 
(1905–1910), виконаних ним на основі подо-
рожей по Фінляндії (до Турки, Виборга, Са-
вонлінни та ін.), зберігся в родині художни-
ка. Його було використано і підготовлено до 
друку В. Борисенко, В. Пилипенком, М. Ха-
уталою та опубліковано за підтримки По-
сольства Фінляндської Республіки в Україні 
[див.: 41].

9 У своєму ґрунтовному нарисі про істо-
рію етнографії знаний етнолог Євген Кагаров 
об’єктивно й виважено розглядає роль еволю-
ційної теорії в антропології та етнології, яка 
поза тим, що вже й поступалася новим школам 
і концепціям (передусім – культурно-історич-
ній школі, теорії культурних циклів, дифузіо-
нізму, релятивізму та ін.), утім, мала багато 
прихильників у наукових колах європейських 
країн у 20-х роках ХХ ст. Є. Кагаров, хоча й 
не був адептом еволюціонізму, проте дав ви-
соку оцінку еволюційним концепціям Тейлора 
в антропології, наголошуючи, що «значення 
Тейлорове в історії нашої науки надзвичайно 
велике», оскільки своїми працями він «поклав 
початок еволюційній школі в нашій науці» 
і «витворив цілу школу першорядних учених». 
«Морган, Мак-Ленан і Мен закладають поча-
ток новому науковому рухові у царині етногра-
фії – рухові, що в його основу лягли порівняна 
і індуктивна метода і всеосяжна концепція ево-
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люції. Тайлор запроваджує нові методи в до-
сліди над історією культури, утворюючи епоху 
в розвит-ку етнографії, відкриває своїм учен-
ням про анімізм та переживання [пережит-
ки. – Г. С.] шлях для новітньої етнографіч-
ної школи, що за її представників уважаються 
Ендр’ю Ленг, Фрезер, Марет і ін.» [див.: 26, 
с. 40]. Методологічні підходи еволюціонізму в 
поєднанні з іншими методиками й концепція-
ми продуктивно використовувалися в етногра-
фічних дослідженнях і музейних практиках 
аж до початку 30-х років ХХ ст.

10 Ніна (Неоніла) Борисівна Заглада 
(1896–1938) – знаний український етнограф, 
дослідниця матеріальної культури та дитячо-
го побуту українців – народилася в Києві в 
родині службовця (по материній лінії доводи-
лася родичкою відомому археологу, етногра-
фу і музейнику М. Біляшівському). Середню 
освіту здобула в Києві 1914 року, а з 1914 по 
1920 рік навчалася в Київському університе-
ті, де прослухала три курси на правничому 
факультеті. У 1922 році вступила до Київ-
ського археологічного інституту, де на етно-
графічному відділенні з 1922 по 1924 рік про-
слухала повний курс.

У 1919–1922 роках працювала бібліотека-
рем у Київській книжковій палаті, а впродовж 
1922–1928 років обіймала посаду старшого 
бібліографа в Українському науково-дослід-
ному інституті книгознавства. Водночас у ці 
роки працювала етнографом в Етнографічно-
му музеї Кабінету антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка.

З грудня 1928 по січень 1934 року – при-
значена на посаду молодшого наукового спів-
робітника цього ж Музею, а після його роз-
формування із січня 1934 року працювала на 
такій самій посаді в Інституті історії матері-
альної культури ВУАН [див.: 4, од. зб. 126, 
арк. 1–2].

Була дійсним членом Етнографічної комі-
сії, молодшим науковим співробітником Му-
зею антропології та етнології ім. Хв. Вовка. 
Незважаючи на вимушене прилюдне визна-
ння Н. Загладою у її життєпису та заявах ме-
тодологічних «хиб», допущених «під впливом 
буржуазної методології Хв. Вовка», більшо-
вицька влада внесла прізвище вченої до спис-
ків неблагонадійних. «Будучи під впливом 
буржуазної методології в етнографії, – писала 
дослідниця, – в своїх роботах я припустила 
цілу низку хиб. В самокритичних виступах 
я визнала ці хиби та засудила їх і весь час 
працюю над своїм переозброєнням, над опа-
нуванням єдиної наукової марксо-ленінської 
методології» [див.: 4, од. зб. 126, арк. 1]. Про-
те це не врятувало дослідницю: 30 березня 
1938 року її заарештували і хворою ув’язнили 
в катівні колишнього Жовтневого палацу в 
Києві. Можливим приводом до арешту (як за-

певняли родичі Н. Заглади авторку цих ряд-
ків) стала критика щодо рішення керівництва 
Історичного музею А. Винницького знищува-
ти українські вишивки, які, на його думку, 
нібито нагадували фашистську символіку. За 
рішенням Трійки УНКВС Київської області 
28 квітня 1938 року дослідницю розстріляли.

11 Провідний український етнограф і музей-
ник Лідія Савівна Шульгина (1897–1938) (ді-
воче прізвище – Тартаковська) народилася в 
Києві. У 1928 році закінчила Ленінградський 
університет. З 1921 по 1933 рік учена працюва-
ла в Музеї (Кабінеті) антропології та етнології 
ім. Хв. Вовка [див.: 10, с. 60]. З 1927 року вона 
була призначена керівником Етнографічного 
музею. Її перу належать оригінальні розвідки 
(про гончарство та прилади для освітлення в 
с. Бубнівка на Поділлі, про ткацькі верстати 
в с. Мартиновичі на Київщині, про українські 
воскобійні тощо), а також розробки науково-
методичного характеру («Пасічництво», «На-
родний календар», «Засоби та способи перено-
шення» та ін.). Л. Шульгина провадила значну 
роботу з комплектування та опрацювання му-
зейних колекцій, з популяризації народної 
культури. У 1933 році вона була заарештована 
«за контрреволюційну діяльність», проте за 
два місяці звільнена через відсутність доказів, 
а в березні 1938 року була повторно заарешто-
вана й засуджена до розстрілу. Вирок було ви-
конано 28 квітня 1938 року.

12 На початку 1940-х років Ю. Павлович, 
який мав численні замальовки селянських хат 
Київщини, Полісся та Волині, за допомогою 
В. Мамонова приступив до складання схема-
тичної карти народного житла, яка репрезенту-
вала б у наочній формі регіональні особливості 
українських хат. Матеріалом для неї послужи-
ли опубліковані малюнки, збірки світлин і за-
мальовок пам’яток Харківщини, Полтавщини, 
Дніпропетровщини, Поділля та Західної Украї-
ни. Для представлення житло будівної традиції 
Південної України, Київщини, Полісся та Во-
лині було використано до 1700 зображень; спеці-
ально було підготовлено понад сотню зображень 
власне для оформлення карти (див. : «Коротка 
пояснювальна записка до схематичної карти 
“Україна в типах селян селянських українських 
хат кінця ХІХ та початку ХХ сторіччя / скла-
ли В. Мамонов, Ю. Павлович» [1, од. зб. 112, 
арк. 1]). Як зазначається в пояснювальній за-
писці до цієї карти, спочатку було виготовлено 
зображення хат, кожне розміром 10 см × 6 см, 
а тому карта розміщалася на 15 аркушах ватма-
ну і була незручною для користування. Оскіль-
ки під час війни карта була вилучена німцями, 
то в 1943–1945 роках Ю. Павловичу (на основі 
збережених виконаних ним малюнків) вдало-
ся виготовити нову типологічну карту меншого 
формату (92 см × 163 см). Художник виконав 
тло для цієї карти і 109 малюнків хат, основ-
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на частина з яких відноситься до центрально-
українських земель (менш вичерпно було ре-
презентовано житлобудівну традицію степової 
зони та Західного Полісся). Представлені зо-
браження розкривали особливості зовнішньо-
го вигляду українських хат у регіональному 
аспекті, що давало можливість виявити дея-
кі закономірності української житлобудівної 
традиції (зменшення висоти даху щодо висо-
ти стін у напрямку із заходу на схід; побілка 
зов нішніх стін української хати тощо). У трав-
ні 1945 року в Інституті фольклору та етно- 
графії Академії наук УРСР (нині – Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
гії ім. М. Т. Рильського НАН України) на спе-
ціальних зборах було продемонстровано карту 
та виголошено спільну доповідь Ю. Павловича 
й В. Мамонова про її сутність і особливості, під 
час обговорення якої було слушно акцентова-
но неабияку наукову значимість карти [див.: 1, 
од. зб. 112, арк. 1 (зв.)] 

Карта й нині не втратила своєї актуальнос-
ті для дослідників народної архітектури й му-
зейних працівників, оскільки чимало зафік-
сованих на ній зразків народного будівництва 
на сьогодні вже зникли, як і втрачено багато 
публікаційних матеріалів про них. Типоло-
гічна карта народного житла та відповідні на-
укові розробки до неї (покажчик і коротка по-
яснювальна записка) зберігаються у АНФРФ 
ІМФЕ [див.: 1, од. зб. 110–112].

Незважаючи на економічну скруту і тяжку 
хворобу, художник до останніх днів (пішов 
із життя 13 вересня 1947 року) невтомно пра-
цював над систематизацією своєї величезної 
художньо-етнографічної спадщини. Її високо 
оцінювали М. Рильський, Б. Рибаков, С. То-
карев, Г. Маслова, П. Богатирьов та інші вче-
ні, які зазначали, що матеріали Ю.  Павлови-
ча становлять винятковий науковий інтерес.

13 У повоєнні роки Ю. Павлович працював 
у Державному історичному музеї та в Інститу-
ті мистецтвознавства, фольклору та етногра-
фії АН УРСР (нині – ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України).
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SUmmary

While showing the Khv. Vovk Museum (Cabinet) of Anthropology and Ethnology by example, 
the authoress considers the features of advance of Ukrainian ethnology in the 1920s – early 
1930s. She raises the questions of transforming the principles of organization of core scientific 
centres’ activities, enlarging their network, developing new research trends, introducing an up-
dated methodology, and strengthening the source base of ethnology by virtue of realizing perma-
nent methods of folk ethnographic studies.

The publication reveals the significance of the Khv. Vovk Museum (Cabinet) of Anthropo-
logy and Ethnology for introducing an experience of leading European ethnological centres into 
domestic research practices and emphasizes the influence of prominent Ukrainian ethnologists 
Khv. Vovk upon developing a programme, aims and tasks of Ukrainian academic institutions 
pertaining to the humanities.

The article accentuates a role of leading domestic scholars (A. Nosiv, O. Alesho, A. Onysh-
chuk, N. Zahlada, L. Shulhyna, Yu. Pavlovych and others) in institutionalizing the academic 
discipline of ethnology, as well as analyses their creation in context of European research studies.

The studies of those scholars principally dealt with scantily explored aspects of material 
mode of life whose examination was grounded on newly established source base of exceptio nally 
local nature, as well as on applying the pluralistic methodological approach (Evolutionism, Mi-
grationism, Kulturkreiselehre, historical-comparative method and sociological theory of Émile 
Durkheim, Lucien Lévy-Bruhl, etc.). The article partially fills gaps persisting in the history of 
Ukrainian ethnology of the first third of the 20th century, and illuminates a tragic fate of do-
mestic researchers perished in the Moloch of Stalin-era repressions. 

Keywords: ethnological centres, Khv. Vovk Museum (Cabinet) of Anthropology and Ethnol-
ogy, A. Nosiv, O. Alesho, A. Onyshchuk, N. Zahlada, L. Shulhyna, Yu. Pavlovych, stationary 
research method, locality monographic studies.
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УДК 303.446.4:316.343.37(=161.2)]:930.253 Наталія Буланова 
(Кам’янське)

ДОМІНУЮЧІ РИСИ СВІТОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКОГО 
СЕЛЯНСТВА У ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНІй 
СпАДЩИНІ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО  
(за архівними матеріалами)

У статті на основі раніше неопублікованої фольклорно-етнографічної спадщини Д. Яворниць-
кого, що зберігається в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, висвітлено 
домінуючі риси світогляду українських селян Наддніпрянщини на рубежі ХІХ–ХХ ст.

Ключові слова: Д. Яворницький, фольклористика, етнографія, Наддніпрянщина, світогляд, 
козацький міф, вірування.

В статье на основании ранее неопубликованного фольклорно-этнографического наследия 
Д. Яворницкого, хранящегося в Архивных научных фондах рукописей и фонозаписей Института 
искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Ф. Рыльского НАН Украины, освещены 
доминирующие черты мировоззрения украинских крестьян Поднепровья рубежа ХІХ–ХХ в.

Ключевые слова: Д. Яворницкий, фольклористика, этнография, Поднепровье, мировоззрение, 
казацкий миф, верования.

The article, being based on the D. Yavornytskyi theretofore unpublished folklore and ethnography 
heritage stored at the Scientific  Archival Funds of Manuscripts and Audiorecordings of the NASU 
M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology, considers dominant  features of the 
world outlook of the Over Dnipro Lands Ukrainian peasants at the turn of the ХІХ–ХХth centuries. 

Keywords: D. Yavornytskyi, folklore studies, ethnography, Over Dnipro Lands, world outlook, 
Cossack myth, beliefs.

У багатогранному науковому дороб-
ку Д. Яворницького вагоме зна-

чення має його фольклористично-етно-
графічна спадщина. Сучасники вченого 
М. Жученко, М. Новицький, М. Сумцов 
та інші відводили йому поважне місце се-
ред українських етнографів, наголошую-
чи на глибокій обізнаності історика в на-
родознавстві, на важливості зібраних ним 
джерел для подальших наукових студій.

Слід зазначити, що дослідники заці-
кавилися фольклористично-етнографіч-
ною спадщиною Д. Яворницького лише 
на початку 1960-х років. Поштовхом по-
служили статті і монографії М. Олійник-
Шубравської [5–7; 11; 13], де акцентовано 
увагу на широкому спектрі інтересів уче-
ного, який збирав народні пісні, перекази, 
думи, легенди, загадки, прислів’я. Моно-
графії дослідниці, що стосуються фольк-
лористично-етнографічної діяльності 
Д. Явор ницького, до сьогодні залишають-
ся найбільш ґрунтовними дослідженнями 
з цієї проблематики [13; 14]. У подаль-
шому на сторінках періодичних видань і 

наукових збірок почали з’являтися окремі 
публікації, присвячені зазначеному на-
пряму діяльності історика [1; 4]. Зокрема, 
С. Абросимова, висвітлюючи узагальне-
ний спектр наукових досягнень ученого, 
значну увагу приділила його роботі в га-
лузі фольклористики та етнографії [1].

Діяльності Д. Яворницького зі збиран-
ня та вивчення фольклористично-етно-
графічних джерел присвячено досліджен-
ня З. Герман [2; 3]. Висвітлюючи процес 
формування й становлення його наукових 
поглядів, авторка визначила цінність зі-
браних ним матеріалів про побут і звичаї 
українського народу, зокрема козаків, се-
лян та матросів. Джерельною базою науко-
вих студій дослідниці стали неопублікова-
ні матеріали, зібрані Д. Яворницьким, що 
зберігаються в Архівних наукових фондах 
рукописів та фонозаписів Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етно-
логії ім. М. Т. Рильського HAH Украї ни. 
Вагоме місце серед них посідає неопублі-
кована до цього часу в повному обсязі 
руко писна збірка «Український просто-
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люд в його творчості». У ній представлено 
різні види оповідних джерел: легенди про 
Всесвіт, оповідання про людей, тварин і 
птахів, казки, історичні перекази, зібра-
ні Д. Яворницьким на території Дніпро-
петровщини, Харківщини, Полтавщини, 
Київщини та Одещини впродовж 1870–
1930-х років [10–12], що висвітлюють віру-
вання, побут та звичаї українських селян. 
На сьогодні цей масив матеріалів з куль-
турно-історичної спадщини українців не 
введений до наукового обігу, залишаючись 
поза увагою дослідників. Тому виникла 
потреба проаналізувати зібрані Д. Явор-
ницьким фольклористично-етнографічні 
джерела з метою висвітлення домінуючих 
світоглядних орієнтирів українського се-
лянства Наддніпрянщини.

Як історико-культурна спільнота, 
українське селянство кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. постало як самобутнє яви-
ще завдяки «езотеричним» особливостям, 
пов’язаним з історичною пам’яттю, на-
родними переказами та легендами. Його 
життє діяльність відбувалася поза проце-
сами модернізації, характерними для цієї 
доби. Соціально-економічне становище 
погіршувалося через зменшення подвір-
ного забезпечення землею, засухи, не-
дороди, а часом і голодування, проте не 
втрачало імперативності прожиткового 
мінімуму. За таких умов традиційний па-
тріархальний устрій як історично стійкий 
життєвий абсолют виразно зберігав свій 
консервативний характер. Ю. Присяжнюк 
писав: «Генетизм як повернутий у минуле 
спосіб мислення формував самобутню со-
ціальну активність, визначав оригіналь-
ність громадсько-політичного самовира-
ження та освітньої самореалізації селян. 
А надмірна залежність від іншонаціо-
нальної (російської) спільноти спонукала 
рільників-автохтонів Наддніпрянщини 
триматися архаїчних цінностей і пріори-
тетів» [8, с. 300]. Важливою світоглядною 
домінантою українського селянства стало 
переосмислення цінностей, сформованих 
у середовищі запорозького козацтва.

Заселений степ більше не закликав 
до волі, навіюючи спогади про колишні 
вольності: «– А ви знаєте, чия ця земля 
була? – Запорожська. Запорожці – вони 
ж нашого плоду, тільки почали з річки 
Оріль та Дніпра. Вони славились як ве-
ликі вояки. Спершу вони робили собі оче-
ретяні стріли та на очеретяних каюках 

плавали по воді. <…> Землі у них було 
стільки, скільки очима скинути. Степи 
були такі, що не можна знати, де вони 
починалися, а де кінчалися. Великі, нео-
глядні, несходимі лани. Новомосковський 
повіт» [10, арк. 45].

Однак козацький міф, що зберігався 
на рівні побутової свідомості українсько-
го селянства, витоки їхнього родоводу 
поєднував саме з козаками («запорожці – 
нашого плоду»), формуючи своєрідний 
світо глядний ідеал, пов’язаний не тільки з 
утраченими вольностями, але й з гіпербо-
лічно-легендарною романтикою героїзму 
та волелюбністю запорожців: «Запорож-
ці – то був народ вільний, знаючий, хи-
мерний. Вони не визнавали ні кордонів, 
ні царів, а жили так, як самі хотіли. 
Поробили собі кріпості з очерету та й 
сидять там, і ніхто не може підступи-
тися до них. Нікополь, Давид Чаусенко» 
[10, арк. 47].

На допомогу запорожцям завжди при-
ходили православні святі: «Одного коза-
ка татари підігнали до річки, він поплив 
на коні, став тонути й просити Сина 
Божого на допомогу. Миколу чудотвор-
ця – щоб коня врятував, тоді до святого 
Юрія – й виплив на берег. Катеринослав, 
Хведір Петлиця, 1926 р.» [10, арк. 56].

Козацтво у світогляді українських се-
лян є вічним, позачасовим явищем, уті-
ленням якого в малярстві слугує образ 
Козака Мамая. Часто твори, де прототи-
пами героїв були реальні історичні осо-
би, несли в собі міфологічне забарвлен-
ня. В українських легендах та переказах, 
зібраних Д. Яворницьким, основна увага 
зосереджена на відображенні реальних іс-
торичних постатей, лицарів-захисників, 
визволителів рідної землі. Так, славний 
кошовий Війська Запорозького Іван Сірко 
в легендах перекидався на хорта, умів за-
ворожувати загони чужинців, навіть рука 
мертвого Сірка здатна сім літ забезпечу-
вати козакам перемоги в боях.

Через кілька століть після смерті Сірка 
українські селяни вірили в його невмиру-
щість, здатність вночі повертатися до сві-
ту живих: «Бачив хтось, як у глупу ніч 
із-під Сіркової могили виходив козак, та 
білий-білий, такий, як сніг, і од моги-
ли пішов прямо на всхід. Так я стояв чи 
живий, чи мертвий, і сам не знаю. Капу-
лівка, дід Федот Трисриленко, 65 років» 
[10, арк. 51].

www.etnolog.org.ua

IM
FE

та волелюбністю запорожців:

IM
FE

та волелюбністю запорожців:
– то б

IM
FE

– то був народ вільний, знаючий, хи

IM
FE

ув народ вільний, знаючий, хи– то був народ вільний, знаючий, хи– то б

IM
FE

– то був народ вільний, знаючий, хи– то б

IM
FEще завдяки «езотеричним» особливостям, 

IM
FEще завдяки «езотеричним» особливостям, 

пов’язаним з історичною пам’яттю, на

IM
FEпов’язаним з історичною пам’яттю, на-

IM
FE-

родними переказами та легендами. Його 

IM
FEродними переказами та легендами. Його 

пов’язаним з історичною пам’яттю, на
родними переказами та легендами. Його 
пов’язаним з історичною пам’яттю, на

IM
FEпов’язаним з історичною пам’яттю, на

родними переказами та легендами. Його 
пов’язаним з історичною пам’яттю, на

льність відбувалася поза проце

IM
FEльність відбувалася поза проце-

IM
FE-

сами модернізації, характерними для цієї 

IM
FE

сами модернізації, характерними для цієї 
доби. Соціально-економічне становище 

IM
FE

доби. Соціально-економічне становище 
погіршувалося через зменшення подвір

IM
FE

погіршувалося через зменшення подвір-

IM
FE

-
ного забезпечення землею, засухи, не

IM
FE

ного забезпечення землею, засухи, не-

IM
FE

-
сом і голодування, проте не 

IM
FE

сом і голодування, проте не 
втрачало імперативності прожиткового 

IM
FE

втрачало імперативності прожиткового 
мінімуму. За таких умов традиційний па

IM
FE

мінімуму. За таких умов традиційний па-

IM
FE

-
тріархальний устрій як історично стійкий 

IM
FE

тріархальний устрій як історично стійкий 
життєвий абсолют виразно зберігав свій IM

FE
життєвий абсолют виразно зберігав свій 
консервативний характер. Ю.IM

FE
консервативний характер. Ю. ПрIM

FE
Присяжнюк IM

FE
исяжнюк 

писав: «Генетизм як повернутий у минуле IM
FE

писав: «Генетизм як повернутий у минуле 
спосіб мислення формував самобутню соIM

FE
спосіб мислення формував самобутню со
ціальну активність, визначав оригінальIM

FE
ціальну активність, визначав оригіналь
ність громадсько-політичного самовираIM

FE
ність громадсько-політичного самовира
ження та освітньої самореалізації селян. IM

FE
ження та освітньої самореалізації селян. 

мірна залежність від іншонаціоIM
FE

мірна залежність від іншонаціо

мерний. Вони не визнавали ні кордонів, 

IM
FE

мерний. Вони не визнавали ні кордонів, 
ні царів, а

IM
FEні царів, а жи

IM
FEжили так, як самі хотіли. 

IM
FEли так, як самі хотіли. 

Поробили собі кріпості з очерету та й 

IM
FEПоробили собі кріпості з очерету та й 

сидять там, і

IM
FEсидять там, і ні

IM
FEніхто не може підступи

IM
FEхто не може підступи

тися до них. Нікополь, Давид Чаусенко»

IM
FEтися до них. Нікополь, Давид Чаусенко»

[10, арк.

IM
FE[10, арк. 47

IM
FE47]

IM
FE].

IM
FE.

На допомогу запорожцям завжди при

IM
FEНа допомогу запорожцям завжди при

ходили православні святі: «

IM
FEходили православні святі: «

ка татари підігнали до річки, він поплив 

IM
FEка татари підігнали до річки, він поплив 

на коні, став тонути й просити Сина 

IM
FE

на коні, став тонути й просити Сина 
Божого на допомогу. Миколу чудотвор

IM
FE

Божого на допомогу. Миколу чудотвор
ця

IM
FE

ця – що

IM
FE

– щоб коня врятував, тоді до святого 

IM
FE

б коня врятував, тоді до святого 
Юрія

IM
FE

Юрія – й

IM
FE

– й
Хведір Петлиця, 1926

IM
FE

Хведір Петлиця, 1926
Козацтво у світогляді українських се

IM
FE

Козацтво у світогляді українських се
лян є вічним, позачасовим явищем, уті

IM
FE

лян є вічним, позачасовим явищем, уті



 77  

Зауважимо, що поняття лицарства у 
фольклорі, зібраному Д. Яворницьким, 
пов’язується із чарівництвом, надпри-
родним умінням окремих характерників 
вигравати битви, визволяти з полону по-
братимів та багатотисячний ясир. Козаків-
характерників, що були довгожителями й 
вирізнялися надзвичайною силою, у наро-
ді називали химородниками, голдовника-
ми, знахарями. Селяни вірили, що вони 
насилали на людей сон і ману, перевер-
талися на вовків та інших тварин, що їх 
ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні стріла, ні 
звичайна куля (а тільки срібна) не брали: 
«Семен Палій був запорожський лицар, 
великий знавака. Бог благословив, на 
війні його не брала ніяка куля. Ворожі 
кулі оце всю одежу йому пробили, а він 
хоч би тобі що: стоїть мов би той не на 
нього. Витягне з одежу кулю та й кине 
її геть од себе. А жив він так: поживе-
поживе, пристаріється, а потім зразу 
глядь! Став знову молодий. Як тільки 
місяць – місяць старий і Палій старий, 
місяць молодий – і Палій молодий… Так 
од Бога, Бог небесний дав йому так, а не 
те, щоб од яких чар. Тоді саме, коли жив 
Семен Палій, за гетьмана правив Іван 
Мазепа. Так Палій тягнув руку за народ, 
а Мазепа за панів. Капулівка, дід Іван 
Сукур, 73 р, 1905.» [10, арк. 52].

Збереження козацького міфу у світо-
гляді українських селян свідчило про 
схильність хліборобів до усталеної тради-
ції, яка на початку ХХ ст. на підсвідомо-
му рівні розкривала їхнє бачення «життє-
вої правди».

Аналіз фольклористично-етнографіч-
ної спадщини Д. Яворницького свід-
чить, що світогляд українських селян 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. визначався 
християнськими цінностями з реліктами 
давньослов’янської міфології та архетипа-
ми практичного освоєння світу. Одним з 
архаїчних кодів культури, у межах якої 
здійснювалася концептуалізація та кате-
горизація дійсності, вважається принцип 
бінарності. На думку Клода Леві-Стро-
са, саме цей принцип винайдено приро-
дою для забезпечення функціонування 
мови та мислення людини [15, с. 185]. 
Світогляд українських селян зберігав 
найважливіші опозиції, характерні для 
давньослов’янської культурної традиції: 
вогонь – вода, життя – смерть, темря-
ва – світло, добро – зло як протиставлен-

ня позитивного та негативного стосовно 
до колективу та людини. Опосередкова-
но вони були присутні в усьому спектрі 
буття, що спонукало у визначений спосіб 
переймати й відтворювати досвід дідів, 
батьків, старших за віком сусідів, одно-
сельчан [9, с. 23]. Найчіткіше ці опозиції 
прослідковуються в апокрифічних леген-
дах космогонічного характеру: «Як Бог 
сотворив чоловіка. Одного разу бог мив-
ся в лазні, спотів та й обтерся старою 
одежиною, а потім того викинув її на 
землю. Тут де взявся сатана і здумав з 
того дрантя зробити чоловіка. Тут між 
богом та сатаною піднялася спірка: кому 
творити всего чоловіка. Спорили, спори-
ли, а далі поклали так: сатана зробив 
тіло чоловіка, а бог вложив в нього душу. 
Отож через те, коли чоловік умре, то 
тіло його йде в землю до сатани, а душа 
до бога. Баба Бузійка, 70 років, 1904 р., 
с. Хандаліївка» [10, арк. 17]; «Плив якось 
Господь в ковчезі по воді, а лукавий ви-
ліз із води й дивитця. Господь і питає 
його: “Що ти таке?” – Лукавий одпові-
дає: “Я лукавий”. – “Ну, будь же мені 
за товариша”, – каже Господь. – “Добре, 
буду”. – “Ну, скажи мені, що там єсть 
під водою?” – питає Господь. – “Та що ж? 
Земля”. – “Достань же мені тієї землі”. 
Лукавий спустився під воду, достав Бо-
гові землі і собі набив рот землею та й 
думає: “Подивлюся, що Бог буде робити 
з тією землею, то й собі теж зроблю”. 
Господь узяв землю і почав її сіяти по 
воді. І стала земля рости. Почала рос-
ти і та земля, що лукавий набрав собі її 
в рот. Ніяк не може удержати її в себе 
та й кричить до Бога: “Ой, не сила моя! 
Земля лізе із рота”. – “Рви її та кидай 
геть!” – каже Господь. Лукавий і почав 
рвати землю та кидати її геть. І ото 
з тієї землі вийшли гори, могили, доли-
ни. “Ну, тепер, – каже Господь, – йди 
на небо, а як зійдеш на небо, то обмий 
руки і тріпни ними і до тебе з’являтьця 
товариши”. Лукавий так і зробив: обмив 
руки, тріпнув ними і до нього з’явилась 
ціла сила лукавих. Воскресінка Кате-
ринославської губ. Олександрівського п., 
В. Ф. Котляревський» [10, арк. 1 зв. – 2].

У біполярних опозиціях космогонічно-
го характеру, що зберігалися в уявленнях 
українських хліборобів, чітко прослідко-
вується перемога Добра над Злом: «Коли 
Бог дізнав, що найстаріший янгол за-
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думав його та взяти в свої руки власть 
над усім світом, то він сперше всего по-
висмикував у нього всю Божу одежу, за-
ростив всего його шерстю, на голову на-
садив роги та й турнув того сатанаїла 
з неба в пекло. Так ото як злетів той 
сатанаїл з неба на землю, то тікав по 
вибоїстих дорогах, ховався по тернах 
та чагарниках, то там десь і хвоста 
збувся – куцим і в саме пекло вскочив. 
Матфій Петрович Волинський, 65 років, 
с. Хандаліївка Павлоградського повіту, 
1904 р.» [10, арк. 52].

Бог-творець у свідомості селян висту-
пає культурним героєм, наділеним над-
звичайними магічними силами й розумом, 
що перебувають на межі сакрального і 
профанного, який створює Всесвіт: «Як 
Бог сотворив Всесвіт, спершу у світі ні-
чого не було: ні янголів, ні неба, ні землі, 
ні людей, ні звірей, і була тьма тьмуща. 
Потім того в воздухах з’явився бог і по-
чав творити. Сотворив землю; на землі 
почав творити людей, птиць, звірей, по-
садив дерева, траву. Після того піднявсь 
на небо, сотворив янголів, сів на пре-
стол і почав царювати. Людей бог тво-
рить чотири дні. Через чотири дні вся 
земля сповнилася людьми. Сотворивши 
мир, бог аж ніяк не стомивсь, хоч в кни-
гах і сказано, шо він після того спочив, 
то говорять неправду: господь, щоб не 
робив, не втомлюється, на то він Бог. 
Хандаліївка, Катеринославський повіт» 
[10, арк. 17].

Біблійні прабатьки людства Адам і 
Єва в уявленнях селян також постають 
культурними героями, які, виконуючи 
волю Всевишнього, приносять на землю 
пшеницю та коноплі – головні атрибу-
ти добро буту в господарстві землеробів: 
«Коли Бог вигнав із рая Адама і Єву, та 
вони сіли коло райських дверей і почали 
гірко плакати. Не було в їх нічого їсти, 
не було нічого у віщо одягтися: сиділи 
вони голод ні і голі. Коло раю стояв на 
сторожі Анголь, який почув той плач 
та ридання Адама та Єви і дуже жал-
ко йому стало тих безчасних вигнанців. 
Про той плач та ридання він сказав Бо-
гові. Бог не хотів доводити до повного 
одчаю грішників і велів Ангелю сказати 
їм, щоб вони взяли коло райського порога 
тієї землі, яку обмочили своїми слізми, 
і засіяли ту землю. Коли вони те зроби-
ли, то там, де посіяв Адам, тамечки ви-

росла пшениця, а де посіяла Єва, тамеч-
ки виросли коноплі. Так ото перші люди 
одержали собі і хліб, і одежу. Воскресін-
ка Катеринославської губ. Павлоград-
ського пов. В. Ф. Котляренко, 1925 р.» 
[10, арк. 35 зв.].

У світогляді українських селян кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. зберігалися 
традиційні давньослов’янські уявлення, 
пов’язані з одухотворенням явищ приро-
ди, які набували антропоморфності. По-
дібні анімістичні риси яскраво відбиті в 
демонології, віруваннях у духів природи 
(водяників, русалок, мавок, лісовиків), 
хатніх духів (домовиків), духів-демонів 
(відьом, упирів, вовкулаків): «Чорти бу-
вають хатні, степові, водяні й лісові. 
Хатні чорти плохі – отож і домашня 
птиця плоха. Степові чорти дикі. Як 
і степова птиця дика, так і степовий 
чорт, то він дикий. У нас один дядько і 
бачив того дикого чорта: “Він, – каже, – 
такий же, як і чоловік”. Водні чорти, як 
ворон, чорні, а хвіст у них такий, як у 
білки, широкий. Лісові чорти – ті сиві, 
як ото дуже старі діди… Ці чорти дуже 
шкідливі» [10, арк. 50]; «Чорти в порогах 
Дніпра. У Кодацькому – топлять людей, 
у Сурському – справляють нужду, Ло-
ханському – гублять плоти, Дзвоницько-
му – перекидають човни, Ненаситецько-
му – бушують воду, Вовнізькому – нічого 
не роблять, Вовчакові – голодного чорта 
жінка живе з чортом. Ото воно й воду 
бушує у вовчім горлі. А найголовніший 
чорт живе в с. Лохані, а на Ненаситець-
кому йде получку платити чортам» [10, 
арк. 56]; «Старі люде розказували, мавки 
робляться з нехрещених дітей. Ото як 
яко мати дитя та згубе його або втопе, 
або то друге зроби, той буде мавка. Че-
рез те не можна починати купатись до 
зелених свят. А як хтось не втерпе, та 
піде купатись до зелених свят, то тре-
ба йому взяти з собою полину, держати 
його в руках та й приказувати: “Мавка-
мавка, то тобі полинь, а мене покинь”. 
Тоді купальнику нічого не буде. А як без 
полину полізе купатись, то тоді воно ви-
рве з води тай й залоскоче. І. Ярмоленко, 
Полтавщина, 1907» [10, арк. 86].

Зібрані Д. Яворницьким джерела свід-
чать, що через віру, шляхом виконання 
магічних дій люди намагалися захистити 
врожай, забезпечити спокій домашнього 
вогнища, вилікувати хворого чи застерег-
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тися від епідемії: «Коли в 1907 р. на Ка-
теринославщині прикинулась холера, то 
деякі селяни спасались од неї тим, що 
оборювали свої села навкруги плугами. 
На шляху, який йшов повз сіл, ставили 
“шляхових”, які не пускали в свої села 
проїзжаючих по шляху невідомих їм лю-
дей. с. Попасне в Новомосковському по-
віті» [10, арк. 135]; «Проти холери баби 
роблять так: збираються декілька осіб і 
за сутки виробляють одну намітку. Бе-
руть сніп льону. Мнуть його, вичісують, 
прядуть, тчуть і тоді разом беруться 
за краї тієї намітки, несуть її до церкви 
і кладуть перед іконою. Це так і зветь-
ся: од холери» [10, арк. 134].

Людина у світоглядних уявленнях 
наддніпрянців була не жертвою стихій-
них сил природи чи життєвих обставин, 
а активним началом, спираючись на влас-
ний досвід могла змінювати дійсність. 
На практиці ця активність реалізува-
лася через систему прикмет, віщувань, 
повір’їв, замовлянь: «На морі, на окіяні, 
на острові Буяні, там Ілля-пророк жене 
грім з дожем. Молнія свіркає, дощ пол-
лє, порох заллє… Як от кокта (півня) 
не буде яйця, так не буде вистріла од 
ружа. Ключ у небі, замок у морі. Тричі 
амінь. Яків Вязобок, записано у 1919 р. 
у Павло градському повіті» [10, арк. 134].

Вагоме місце в уявленнях українських 
селян Наддніпрянщини, як свідчать мате-
ріали збірки, посідали вірування в різні 
прикмети, силу чарів та замовлянь, легкі 
й тяжкі дні, щасливе й нещасливе місце, 
Долю, яку можна змінити, знайшовши 
скарб: «Коли доведеться побачити вночі 
на могилі свічку з полум’ям, то в тій мо-
гилі заховано клад. Тоді треба впасти на 
землю, стягти з правої ноги чобіт, ви-
тягнути вустілку з нього і кинути її на 
вогонь. Світло погасне, а вустілка ціла. 
Це ознака, що там клад. Тоді треба ко-
пати. с. Котівка» [10, арк. 134].

Отже, як свідчать фольклорно-етногра-
фічні джерела, зібрані Д. Яворницьким, 
українське селянство Наддніпрянщи-
ни наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
залишалося зосередженим на власному 
амбівалентному світі, зберігаючи тради-
ційну світоглядну спадщину, яка асоцію-
валася з правом на самобутнє існування. 
Важливу роль у цьому сенсі відігравала 
ідея козацьких вольностей, що зберігала-
ся на рівні побутової свідомості, контрас-

туючи з дійсністю. Українські селяни 
через історично сформований хист до 
мудрування потенційно були схильні до 
релігійної модернізації. У їхньому світо-
гляді співіснувала православна догматика 
й міфологічно-релігійні уявлення. Світо-
бачення селянства, пов’язане з повсяк-
денним життям селян, господарюванням 
і побутом, характеризувалось як міфо-
логічно-релігійне. Завдяки своєрідному 
фольклористично-етнографічному просто-
ру Наддніпрянщина залишалась унікаль-
ним світом мови, релігійності, фолькло-
ристичної культури, історичної пам’яті. 
Хлібороби – люди від плуга, виявилися 
мало готовими до нових реалій життя, за-
лишаючись у своєму часі та просторі.

Джерела та література

1. Абросимова С. В. Дмитро Іванович 
Яворницький / С. В. Абросимова. – Запоріж-
жя, 1997.

2. Герман З. П. Фольклорно-етнографіч-
ні матеріали Д. І. Яворницького в наукових 
архівних фондах [Електронний ресурс] / 
З. П. Герман. – Режим доступу : http://www.
allbest.ru/.

3. Герман З. П. Українська етнографія у 
творчості Д. І. Яворницького: автореф. дис. … 
канд. іст. наук / З. П. Герман. – Київ, 2011.

4. Журба А. С. Яворницький-етнограф / 
А. С. Журба // Вчений-подвижник: життє-
вий шлях та літературна спадщина відомо-
го на Придніпров’ї археолога, історіографа, 
краєзнавця та етнографа Д. І. Яворницько-
го : матеріали наук.-прак. конф., присвяче-
ної 135-річчю з дня народження вченого. – 
Дніпро петровськ, 1991. – С. 44–46.

5. Олійник М. М. Д. І. Яворницький – 
фольклорист / М. М. Олійник // Научные 
записки Днепропетровского государственно-
го университета. – Днепропетровск, 1963. – 
Т. 79. – Вып. 19. – С. 79–84.

6. Олійник М. М. Фольклористично- 
етнографічна діяльність Д. І. Яворницького / 
М. М. Олійник // Народна творчість та етно-
графія. – 1965. – № 6. – С. 40–47.

7. Олійник-Шубравська М. М. Збірка 
українських народних пісень, записаних з 
голосу Д. І. Яворницького / М. М. Олійник-
Шубравська // Народна творчість та етногра-
фія. – 1990. – № 6. – С. 18–27.

8. Присяжнюк Ю. П. Консерватизм мен-
тальності хліборобського загалу (на матеріа-
лах Наддніпрянської України другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. П. Присяжнюк // 
Питання стародавньої і середньовічної істо-
рії, археології й етнології : [зб. наук. ст.] / 

www.etnolog.org.ua

IM
FEНа практиці ця активність реалізува

IM
FEНа практиці ця активність реалізува-

IM
FE-

лася через систему прикмет, віщувань, 

IM
FEлася через систему прикмет, віщувань, 

 «На морі, на окіяні, 

IM
FE «На морі, на окіяні, 

на острові Буяні, там Ілля-пророк жене 

IM
FEна острові Буяні, там Ілля-пророк жене 

грім з дожем. Молнія свіркає, дощ пол

IM
FE

грім з дожем. Молнія свіркає, дощ пол-

IM
FE

-
орох заллє… Як от кокта (півня) 

IM
FE

орох заллє… Як от кокта (півня) 
не буде яйця, так не буде вистріла од 

IM
FE

не буде яйця, так не буде вистріла од 
ружа. Ключ у небі, замок у морі. Тричі 

IM
FE

ружа. Ключ у небі, замок у морі. Тричі 
амінь. Яків Вязобок, записано у 1919

IM
FE

амінь. Яків Вязобок, записано у 1919 р. 

IM
FE

р. 
ському повіті»

IM
FE

ському повіті» [10, арк.

IM
FE

 [10, арк. 13

IM
FE

134].

IM
FE

4].
Вагоме місце в уявленнях українських 

IM
FE

Вагоме місце в уявленнях українських 
селян Наддніпрянщини, як свідчать мате

IM
FE

селян Наддніпрянщини, як свідчать мате-

IM
FE

-
ріали збірки, посідали вірування в різні IM

FE
ріали збірки, посідали вірування в різні 
прикмети, силу чарів та замовлянь, легкі IM

FE
прикмети, силу чарів та замовлянь, легкі 
й тяжкі дні, щасливе й нещасливе місце, IM

FE
й тяжкі дні, щасливе й нещасливе місце, 
Долю, яку можна змінити, знайшовши IM

FE
Долю, яку можна змінити, знайшовши 

 «Коли доведеться побачити вночі IM
FE

 «Коли доведеться побачити вночі 
на могилі свічку з полум’ям, то в тій моIM

FE
на могилі свічку з полум’ям, то в тій мо
гилі заховано клад. Тоді треба впасти на IM

FE
гилі заховано клад. Тоді треба впасти на 
землю, стягти з правої ноги чобіт, виIM

FE
землю, стягти з правої ноги чобіт, ви

– лю

IM
FE

– лю
мало готовими до нових реалій життя, за

IM
FE

мало готовими до нових реалій життя, за
лишаючись у своєму часі та просторі.

IM
FE

лишаючись у своєму часі та просторі.

Джерела та література

IM
FEДжерела та література

1.

IM
FE1. Абр

IM
FEАбросимова

IM
FEосимова С.

IM
FEС. В.

IM
FEВ. Дм

IM
FE Дм

Яворницький

IM
FEЯворницький /

IM
FE/ С.

IM
FE С. В.

IM
FEВ. Аб

IM
FEАбросимова.

IM
FEросимова.

жя, 1997.

IM
FEжя, 1997.

2.

IM
FE2. Гер

IM
FEГерман

IM
FEман З.

IM
FEЗ. П.

IM
FEП. Фольклорно-етнографіч

IM
FE Фольклорно-етнографіч

ні матеріали Д.

IM
FEні матеріали Д. І.

IM
FEІ. Яв

IM
FEЯв

архівних фондах [Електронний ресурс]

IM
FEархівних фондах [Електронний ресурс]

З

IM
FE

З.

IM
FE

. П.

IM
FE

П. Гер

IM
FE
Герман.

IM
FE

ман. – Ре

IM
FE

– Ре
allbest.ru

IM
FE

allbest.ru/

IM
FE

/.

IM
FE

.
3.

IM
FE

3. Гер

IM
FE
Герман

IM
FE

ман
творчості Д.

IM
FE

творчості Д.
ка

IM
FE

канд. іст. наук

IM
FE

нд. іст. наук
4.

IM
FE

4.
А

IM
FE

А



80    

ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – 2014. – Т. 1. – 
С. 299–304.

9. Присяжнюк Ю. П. Ментальність укра-
їнського селянства в умовах капіталістичної 
трансформації суспільства (друга пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст.) / Ю. П. Присяжнюк // Україн-
ський історичний журнал. – 1999. – № 3. – 
С. 23–33.

10. Український простолюд в його творчос-
ті: збірка записів оповідного жанру. – Архівні 
наукові фонди рукописів та фонозаписів Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
ни (далі – АНФРФ ІМФЕ НАНУ), ф. 8, 
кол. 2, од. зб. 3, 198 арк.

11. Український простолюд в його твор-
чості: збірка записів оповідного жанру. – 
АНФРФ ІМФЕ НАНУ, ф. 8, кол. 2, од. зб. 4.

12. Український простолюд в його творчос-
ті: матеріали з рукописної збірки Д. І. Явор-
ницького // Народна творчість та етногра-
фія. – 2005. – № 5. – С. 7–18.

13. Українські народні пісні, наспівані 
Д. Яворницьким: пісні та думи з архіву вче-
ного / [упоряд., вступ. ст., приміт. та комент. 
М. М. Олійник-Шубравської]. – Київ, 1990. 

14. Шубравська М. М. Д. І. Яворниць-
кий. Життя, фольклористично-етнографічна 
діяльність / М. М. Шубравська. – Kиїв, 1972.

15. Levi-Strauss C. The Story of Lynx / 
С. Levi-Strauss. – Chicago, 1995.

SUmmary

The article deals with the D. Yavornytskyi folklore and ethnography heritage, which occu-
pies an important place among great and multifaceted scientific achievements of the scholar. For 
the study’s source base served unpublished materials collected by D. Yavornytskyi and nowa-
days stored at the Scientific  Archival Funds of Manuscripts and Audiorecordings of the NASU 
M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology. A significant place among those 
materials is occupied by in corpore theretofore-unpublished manuscript collection Ukrainian 
Commoners in their Creative Work, The latter contains legends on the Universe and stories about 
people, animals and birds, as well as fairy tales and historical stories gathered by D. Yavor-
nytskyi on the territories of Dnipropetrovshchyna, Kharkivshchyna, Poltavshchyna, Kyiv shchyna 
and Odeshchyna throughout the 1870s–1930s. The collection provides an opportunity to explore 
the main features of world outlook of the Over Dnipro Lands Ukrainian peasantry in the late 
XIXth – early XXth centuries. In this regard, there is an important chance to comprehend a mode 
of thinking and search-of-soul of Ukrainian Cossacks, which at a subconscious level disclose their 
vision of a slice of life. Ukrainian peasants with their historically matured ability to philosophize 
were potentially disposed to religious modernization. In their philosophical ideas, there coexisted, 
on the one hand, Orthodox dogmata, as well as mythological and religious beliefs, and on the 
other – there remained typical ancient Slavonic cultural traditions: fire/water, life/death, light/
darkness, good/evil. In they outlook also reflects animistic features particularly characteristic 
for demonology. Thanks to the distinctive folklore and ethnographic space Naddnepryanshina 
remained unique world of language, religion, folklore, historical memory.

Keywords: D. Yavornytskyi, folklore studies, ethnography, Over Dnipro Lands, world outlook, 
Cossack myth, beliefs.
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З ІСТОРІЇ пОВСЯКДЕННОЇ ТА СВЯТКОВОЇ 
КУЛЬТУРИ НІМЦІВ

У статті простежуються основні етапи історії пива на німецьких землях, починаючи з ран-
нього Середньовіччя й до сьогодні. Автор фокусує свою увагу на пивних традиціях, ритуалах 
і формах комунікації, розглядаючи, зокрема, культурну програму відомого мюнхенського свята 
Октоберфест.

Ключові слова: німці, пиво, пивоварня, традиція, ритуал, свято, Октоберфест.

В статье прослеживаются основные этапы истории пива на немецких землях, начиная с ран-
него Средневековья и до наших дней. Автор фокусирует свое внимание на пивных традициях, 
ритуалах и формах коммуникации, рассматривая, в частности, культурную программу широко 
известного мюнхенского праздника Октоберфест.

Ключевые слова: немцы, пиво, пивоварня, традиция, ритуал, праздник, Октоберфест.

The main stages of beer history on German lands from early Middle Ages till the present time are 
considered in the article. The author is paying attention to beer traditions, ceremonies and forms of 
communication. The cultural program of Octoberfest as a well-known Munich holiday is analyzed in 
particular.

Keywords: Germans, beer, brewery, tradition, ceremony, holiday, Octoberfest.

Досліджуючи економічні підвали-
ни европейської цивілізації до-

індустріальної доби, відомий французь-
кий історик Фернан Бродель присвятив 
чимало уваги такому важливому аспек-
ту побутової культури, як виготовлен-
ня і споживання алкогольних напоїв. 
У своїй  монументальній праці «Структу-
ри повсякденності» він указав, зокрема, 
на зумовлений природно-кліматичними 
чинниками давній поділ Європи на дві 
зони: виноробства і пивоваріння. За його 
спостереженнями, «лінія, проведена від 
гирла Луари на Атлантичному океані, до 
Криму і далі – до Грузії й Закавказзя, 
означає північний кордон товарного вино-
градарства» [1, с. 251]. Там, де закінчу-
ється «виноробна Європа», починається 
«Європа пивна», яка охоплює велику те-
риторію помірного поясу від Англії та Ір-
ландії до України і Росії.

Класичною країною пива по праву вва-
жається Німеччина. Виготовлення і спо-
живання цього напою тут піднесено до 
рівня ритуальної церемонії й символу на-
ціональної ідентичності. Майстерність ні-
мецьких пивоварів і висока якість їхньої 
продукції вже давно отримали широке 
міжнародне визнання. Недарма в багатьох 
країнах Європи місцеві пивовари вико-
ристовували й використовують виробничі 

технології та рецепти своїх німецьких ко-
лег. Переконливим доказом цих міжкуль-
турних впливів є проникнення в україн-
ську мову через посередництво польської 
таких спеціальних термінів німецького 
походження, як бровар, броварня, брова-
рити (від brauen – варити пиво), гальба 
(від halb – півлітровий кухоль), кнайпа 
(від knaipe – пивна), шинок, шинкар (від 
Schank).

Характерна тенденція простежується в 
останні десятиліття. У контексті європей-
ського вибору в Україну прийшла комер-
ційна мода на пивний німецький антураж. 
Вона заявляє про себе в оформленні чис-
ленних ресторанів, барів, пивних з тради-
ційним німецьким дизайном і колоритом, 
у більш або менш вдалих спробах при-
щепити на українському ґрунті баварське 
пивне свято Oktoberfest тощо.

Відомо, що запровадження нових куль-
турних моделей в іноетнічному середови-
щі – процес складний і довготривалий. 
Важливою передумовою його є широка 
обізнаність громадськості країни-реципі-
єнта з автентичними традиціями країни-
донора.

Мета нашої розвідки полягає в тому, 
щоб на основі аналізу первинної інформа-
ції з наукових монографій і краєзнавчої 
літератури подати стислий огляд історії 
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пива в Німеччині від доби Середньовіччя 
до сьогодні. Реалізація мети досліджен-
ня зумовлює розв’язання таких завдань: 
простежити витоки німецького пивоварін-
ня і його регіональну специфіку; охарак-
теризувати етикетні форми, пивні звичаї 
і смаки німців; з’ясувати особливості ні-
мецької пивної культури; висвітлити моде-
лі організації та проведення пивних свят 
на прикладі мюнхенського Oktoberfest.

Вивчення пивних традицій та упо-
добань конкретного народу пов’язано із 
цілим комплексом наукових дисциплін, 
таких як історія, етнологія, фольклорис-
тика, культурологія, гастрономія, зіто-
логія та ін. Література, присвячена цій 
проблематиці, справді неозора. Основна 
фактологія наших студій почерпнута з 
праць сучасних німецьких авторів (U. Be-
cher (1990), M. Gorski (1997), Gutmann 
(2002), W. Schivelbusch (2010), F. Dering, 
V. Eymold (2010), A. Asserate (2012)). Ви-
світленню обраної проблематики сприя-
ло також ознайомлення з розвідками ін-
ших зарубіжних і вітчизняних науковців 
(Ф. Бродель, В. Похльобкін, А. Данилов, 
В. Довгань, Т. Лавренова, М. Махній і 
Ю. Русанов та ін.). Певну роль у розкрит-
ті теми відіграли матеріали періодики та 
власні польові етнографічні спостережен-
ня автора під час неодноразових відвідин 
різних регіонів Німеччини.

Деякі археологи вважають, що люди 
кам’яного віку ознайомилися з пивом ра-
ніше ніж з хлібом. Припускають навіть, 
що й саме гончарство зародилося через 
потребу наших далеких предків у посуді 
для збереження пива.

Перші свідоцтва про цей напій дійшли 
до нас від древніх шумерів. Вони варили 
пиво, використовуючи ячмінний солод. 
Детально процес пивоваріння описаний 
на клинописних таблицях, яким понад 
5000 років. Від шумерів та інших наро-
дів, які населяли Месопотамію, пиво по-
ширилося в Древньому Єгипті, а потім і 
серед народів Європи. 

На німецьких землях пиво побутува-
ло задовго до прийняття християнства. 
За германською легендою, винахідником 
пива вважається казковий король Гамб-
рінус, якого пивовари називають своїм 
покровителем 1. Давньоримський історик 
Публій Корнелій Тацит у своєму тракта-
ті «Германія» (98–99 рр.) повідомляв про 
вміння германців варити пиво з ячменю. 

У добу Карла Великого пиво вживали у 
всій імперії як бідняки, так і багаті в па-
лацах, «де на майстрах-пивоварах лежав 
обов’язок виготовляти добре пиво: cervi-
sam bonam… facere debeant» [1, с. 257].

За класичною рецептурою пиво варять 
із солоду, хмелю і води. Вихідним мате-
ріалом для виготовлення солоду є різні 
злаки, найчастіше – ячмінь і пшениця. 
У давні часи пиво готувалося без засто-
сування хмелю і являло собою ледь про-
ціджену хлібну масу, що підлягала про-
цесу бродіння (звідси синонімічна назва 
напою – «рідкий хліб»). Ініціаторами ви-
користання хмелю в пивоварінні (хміль 
надає пиву гіркуватий присмак і забезпе-
чує його схоронність), напевне, були се-
редньовічні ченці. Розквіт монастирських 
броварень почасти завдячує строгим пра-
вилам посту деяких чернечих орденів, 
які дозволяли своїм братам під час по-
сту лише рідке харчування. Найдавніша 
у світі (діє й донині) броварня святого 
Стефана (Weihenstefan) 2 була заснована 
в Баварії ще у VIII ст. Сьогодні до цієї 
броварні приїздять фахівці звідусіль, щоб 
вивчити секрети пивного господарства та 
мистецтва [2, s. 104].

Слід відзначити, що пиво здавна шану-
ють як на католицькому Півдні, так і на 
протестантській Півночі Німеччини. Уже 
з 1351 року відомі пивні постачання з Айн-
бекера (нижньосаксонське місто, навколо 
якого розміщувалися численні броварні). 
Своїми давніми пивними традиціями пи-
шається також ганзейське місто Бремен, 
де на почесних обідах-братчинах купців 
і судноплавців (die Schaffer-Mahlzeit) 
перший тост обов’язково виголошують 
з так званим морським пивом. Воно ви-
готовляється за старовинними рецептами 
й становить густу суміш, багату на солод 
і прянощі, що подається гостям у вели-
ких срібних бокалах. Ритуал бременських 
братчин, документально засвідчений з 
1545 року, за традицією відбувається в 
другу п’ятницю лютого перед початком 
весняної навігації [4, s. 33].

Для пересічного німця доби Середньо-
віччя пиво, завдяки своїй поживності (по-
ряд з хлібом), було важливим складником 
їжі. Варіння пива тоді відбувалося пере-
важно в умовах домашнього господарства, 
де цим займалися жінки. За даними іс-
ториків, у багатьох сільських місцевостях 
Німеччини до кінця XVIII ст. сніданок, 
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як правило, починався із забутої нині 
страви – пивного супу. До нього могли 
подавати яйця, масло, білий хліб, сіль і 
цукор [7, s. 32].

Широку популярність пива в харчо-
вому раціоні не лише простих селян, а й 
вищих верств феодальної Німеччини пе-
реконливо засвідчує лист герцогині Лі-
зелотти фон Пфальц. Перебуваючи при 
дворі Людовіка XIV, вона жалілася сво-
єму адресату на смак трьох напоїв, які 
входили тоді в моду у Версалі: «Чай мені 
здається сіном або гноєм, кава – сажею і 
люпином, а шоколад для мене надто со-
лодкий, отже, жодний напій не можна 
терпіти, від шоколаду в мене болить шлу-
нок. Але щоб я із задоволенням поїла, то 
це тарілка холодцю або хороший пивний 
суп, від цього у мене не болить шлунок» 
[7, s. 38]. Цікава деталь: зловживання пи-
вом як харчовим продуктом, на думку де-
яких дослідників, пояснює побутування 
важких типів тіла в людей, які фігурують 
на полотнах північноєвропейських живо-
писців XVI–XVII ст. (Йорданс, Кранах, 
Рубенс та ін.).

Поруч зі звичайним домашнім пивом, 
яке називали «напоєм бідних», у Німеч-
чині здавна варили вишукані сорти пива, 
що їх вважали предметом розкоші. Таке 
пиво високої якості у XVI та XVII ст. екс-
портувалося з Лейпціга, Брауншвейга й 
Бремена [1, c. 258].

Після тридцятирічної війни (1618–
1648) масове виробництво пива в Європі 
постійно зростало під впливом мілітар-
ного чинника. Річ у тім, що пиво, а зго-
дом і горілка, належали до обов’язкового 
провіанту професійних армій. З розпоря-
дження імперського головнокомандувача 
А. Валленштейна від 1632 року дізна-
ємося, що для щоденного раціону одного 
ландскнехта належали два фунти хліба, 
фунт м’яса і два літра пива [7, s. 35]. 

Напередодні індустріальної револю-
ції по всій Німеччині й сусідніх країнах 
Центральної Європи спостерігався бурх-
ливий ріст місцевого пивоваріння, яке на-
бирало промислових масштабів. Це спри-
чинилося до того, що пиво стало об’єктом 
законодавства. Ще 23 квітня 1516 року 
баварський герцог Вільгельм IV прийняв 
перший закон про чистоту пива, згідно 
з яким баварське пиво належало варити 
лише із солоду (Malz), хмелю (Hoрfen) 
і води (Wasser). Вимоги до якості води 

були особливо суворими. У 1906 році 
баварські вимоги до якості пива були за-
кріплені по всій німецькій імперії спеці-
альним податковим законом. Ці заходи 
суттєво сприяли підвищенню якісних по-
казників німецького пива, що забезпечило 
йому інтернаціональне визнання.

Поруч із кавою і чаєм у добу індустрі-
алізації серйозним конкурентом пива є 
горілка – Branntwein. Винний спирт став 
відомим у Європі приблизно в Х–ХІІ ст. 
Первісно йому приписували сорок чеснот 
як «королю усіх ліків», були також спро-
би алхіміків виділити зі спирту «камінь 
муд рості». Більше практицизму у вико-
ристанні нового алкогольного продукту 
виявили активні суб’єкти товарно-ринко-
вих відносин. Винокуріння, що приноси-
ло значні прибутки, досить швидко пере-
творилося на важливу галузь економіки 
феодальних і монастирських господарств. 
З XVII ст. горілка стає щоденним напоєм 
німців. Спочатку вона знайшла застосу-
вання серед військових, поступово витіс-
няючи з їхнього раціону пиво. Щоденна 
порція горілки допомагала притупити 
свідомість солдатів, перетворюючи їх на 
слухняний гвинтик військової машини.

Тривале співіснування пива і горілки, 
як відомо, не призвело до витіснення од-
ного напою іншим. Тут простежуємо пев-
ний паритет, де кожен напій міцно зайняв 
свою нішу, створивши навколо себе роз-
винену інфраструктуру економічних, со-
ціальних і культурних зв’язків.

У ХІХ ст. ставлення до пива та горіл-
ки набрало політичного звучання в робіт-
ничому русі Німеччини, де гостро деба-
тувалося «алкогольне питання». Під час 
численних страйків пивна стає традицій-
ним місцем зустрічі робітників і центром 
жвавих дискусій. Усвідомлюючи, як гли-
боко в пролетарській культурі й менталі-
теті були вкорінені міцні спиртні напої і 
пиво, такі видні теоретики соціалізму, як 
Ф. Енгельс і К. Каутський, визнавали, 
що класову боротьбу треба вести разом з 
ними. Без Wirtshaus (трактиру), вважав 
К. Каутський, «не існує для німецького 
пролетаріату не лише товариського, а й 
жодного політичного життя» [7, s. 178]. 

Алкоголь стимулював пролетарські 
чесноти: колективізм і солідарність. Про-
те не завжди політичні зібрання за кух-
лем пива мали мирний характер і служи-
ли справі соціального прогресу. Сумною 
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сторінкою історії, зокрема, став мюнхен-
ський пивний путч 1923 року, який по-
служив прелюдією до встановлення тота-
літарного гітлерівського режиму.

Пивна (Bierstube, Kneipe) й сьогодні є 
традиційним місцем спілкування та кому-
нікації німців. Для них цей громадський 
локус так само звичний, як кав’ярня для 
італійців або паб для англійців та ірланд-
ців. Характеризуючи ментальний тип нім-
ців, психологи нерідко, слідом за Й. Гете, 
повторюють тезу про їхню схильність до 
одноосібності й недостатність колекти-
візму [3, s. 9]. Пивна, здається, якраз і 
створена, щоб долати цей національний 
дефіцит. 

З етнографічного погляду цікаво про-
стежити особливості німецької пивної 
культури з притаманними їй ритуалами та 
стереотипами поведінки. У пивній-кнайпі 
панує атмосфера невимушеності й стихія 
чоловічого братерства (жінки, як прави-
ло, сюди не ходять). Тоді як для відвіду-
вачів кав’ярні є цілком нормальним си-
діти за столиками поодинці, переглядати 
газету або заглиблюватися у власні дум-
ки, у пивній Я-концепція поступається 
місцем колективному МИ. «Вхід до кнай-
пи, – наголошує В. Шіфельбуш, – має 
символічне значення, адже кожний, хто 
переступає поріг, без слів дає зрозуміти, 
що він готовий до розмов з іншими йому 
незнайомими людьми» [7, s. 200].

Шанувальники пива звичайно сідають 
разом за стіл, утворюючи своєрідне пи-
тійне коло. Його учасники по черзі замов-
ляють повні келихи для всієї компанії. 
Відмовитися від цього ритуалу, як і від 
запрошення до компанії, означає втрати-
ти своє обличчя. Колись така поведінка 
сприймалася як образа, що могло призвес-
ти й до бійки. Якщо розпочинається кру-
гове пиття, кожен зобов’язаний сплатити 
принаймні за одне коло. Якщо, напри-
клад, група складається із чотирьох осіб, 
обов’язкові чотири кола. Відтак може роз-
початися новий цикл, або далі кожен п’є 
за власні кошти. 

Найпоширенішим ритуалом пивного 
спілкування є пиття до когось. У такий 
спосіб висловлюються побажання друж-
би, добра і симпатії. Не прийняти й не 
відповісти на проголошений тост – озна-
чає порушити питійний етикет. Кругове 
пиття, пиття за здоров’я, до когось, пиття 
на брудершафт об’єднують учасників за-

стілля на певний час у дружній колектив. 
Те, що природне в пивній, ззовні втрачає 
жодний сенс.

Фактично кнайпу можна розглядати 
як різновид резервації, де збереглися мо-
делі та способи поведінки, які в інших 
сферах життя вже давно зникли. Це дає 
підстави деяким антропологам убачати в 
пивних ритуалах і правилах пережитки 
потлача – давнього звичаю престижно-
го обдаровування. Потлач є видом жерт-
ви, адресатом якої є не бог, а інші люди. 
В архаїчному суспільстві в такий спосіб 
встановлювалася лабільна соціальна рів-
новага: зустрічаючись як друзі, племена 
або вожді обов’язково обдаровували одне 
одного. Там, де панують капіталістичні 
принципи обміну, механізми престижно-
го обдаровування втрачають свою силу. 
Кнайпа в цьому сенсі становить виняток. 
«Учасники кола пиття, – зазначає В. Ші-
фельбуш, – є учасниками потлача. З ін-
стинктивною точністю перелітних пта-
хів вони наслідують правила і ритуали 
запрошення і відмови, про походження 
яких вони не мають жодного уявлення» 
[7, s. 186].

Дуалізм сучасної пивної полягає в 
тому, що вона є одночасно місцем спіл-
кування людей і комерційним закладом. 
Друга роль поступово витісняє першу й 
відображає тривалий історичний процес 
комерціалізації сфери гостинності. Од-
ним із показників цієї еволюції є поява в 
пивних спеціальної стійки-бару (Tresen), 
біля якого п’ють стоячи.

На порозі третього тисячоліття відбу-
лися кардинальні зміни в харчовій куль-
турі європейських народів, у глобалізова-
ному світі значно розширився асортимент 
усіляких алкогольних і безалкогольних 
напоїв. Проте й сьогодні пиво для німців 
є напоєм № 1.

За даними статистики, пересічний ні-
мець випиває за рік 143 літри пива, кон-
куренцію йому може скласти лише пере-
січний чех. Пивний ландшафт Німеччини 
дуже різноманітний. Сьогодні тут реє-
струють біля 5000 сортів пива, приблиз-
но стільки ж, скільки різновидів сосисок 
і ковбас – традиційної закуски до пін-
ного напою. Варто наголосити, що пиву 
і сосискам у Німеччині надається симво-
лічно-ідентифікаційне значення: кожна 
земля пишається своїми дегустаційними 
раритетами.
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Давня традиція – змішувати пиво з 
різними фруктовими соками і сиропами. 
У Північній Німеччині та в місцевостях 
над Рейном до пива нерідко додають хліб-
ну горілку – Korn. Деякі шанувальники 
цього коктейлю примудряються випивати 
його одним ковтком, тримаючи в руці бо-
кал пива і бокал шнапсу. Як тут не згада-
ти вітчизняний питійний афоризм: «Пиво 
без горілки – гроші на вітер».

Охоче вживаючи алкогольні напої, 
німці високо цінують вміння пити не 
п’яніючи. Ця чеснота особливо важлива 
для публічних політиків. Характеристи-
ка «nicht trinkenfest genug» (недостатньо 
міцний у питті) суттєво знижує шанси на 
політичну кар’єру й навпаки – здатність 
тримати форму на застіллях стає вагомим 
козирем. Свою витривалість у питті не 
раз доводив, зокрема, колишній бундес-
канцлер Герхард Шрьодер. Під час розда-
чі своїх автографів у 2000 році він крик-
нув у натовп: «Hol mir eine Flasche Bier, 
sonst streik ich hier» («Дайте мені пляшку 
пива, а то я тут застрайкую»). Покладе-
ний на музику, цей крилатий вислів став 
популярним хітом, який охоче виконува-
ли радіостанції всієї країни.

Особлива роль пива в житті й побуті 
німців дуже помітна. Про це свідчить роз-
галужена мережа спеціалізованих пивних 
закладів на всі смаки й гаманці, яка густо 
покриває всю країну. За масштабами над-
ходження в бюджет пивну індустрію по-
рівнюють зі стратегічними галузями про-
мисловості. Останніми десятиліттями у 
великих містах Німеччини завоювали по-
пулярність так звані пивні сади (Biergär-
ten), де місцеві жителі й туристи мають 
змогу відпочити з келихом улюбленого 
напою під покровом дерев. Пивний сезон 
просто неба триває з березня до пізньої 
осені. На відміну від інших закладів, від-
відувачам пивних садів дозволено прино-
сити із собою бутерброди та іншу закуску, 
однак приваблює сюди насамперед свіже 
відкорковане й добре охолоджене якіс-
не пиво.

У країні, де історично склався справж-
ній культ пива, цей напій здавна супрово-
джували різноманітні святкові церемонії. 
Так, у Вестфалії 22 лютого (день Свя-
того Петра) за традицією проходили ви-
бори магістрату і гільдії, розподілялися 
громадські посади. Із цієї нагоди варили 
міцне пиво (Petribier), а також пекли пи-

ріг з медом (Peterskuchen). У Дортмунді 
цей звичай зберігався до початку ХХ ст. 
[6, s. 455].

Кожне південнонімецьке місто раз на 
рік святкує Kirchweih (день освячення 
храму), обов’язковою прикметою якого є 
Bierzelle (пивний павільйон).

Найзапопадливішими шанувальника-
ми пива в Німеччині вважають мешкан-
ців землі Баварія. Пересічний баварець 
випиває за рік близько 200 літрів пінного 
напою. У столичному місті землі – Мюн-
хені, яке поетично називають «Афінами 
на  Ізарі», розташовано всесвітньо відомий 
палац-пивоварня Hofbräuhaus. Заснова-
ний ще 1644 року, цей заклад після пере-
селення броварні в 1898 році перетворився 
на елітний пивний ресторан. Нині протя-
гом року його відвідують близько двох 
мільйонів гостей, випиваючи при цьому 
півтора мільйона літрів пива. У різні часи 
тут побували такі видатні особи, як імпе-
ратриця Елізабет (Sissi), В. Моцарт та ін.

Головну пивну атракцію Мюнхена, без-
перечно, становить Oktoberfest. Це масо-
ве свято виникло зі щорічного повтору 
урочистого відзначання шлюбу принцеси 
Терези фон Саксен з кронпринцем Людві-
гом, пізніше королем Баварії Людвігом I. 
На честь весілля осіб правлячої динас-
тії 17 жовтня 1810 року відбулися кінні 
змагання й народне гуляння на лугу за 
містом. Тепер ця територія, де щороку 
відзначають Октоберфест, називається 
лугом Терези (Theresienwiese).

У перші роки організаторами свята 
були сільськогосподарські об’єднання Ба-
варії. За їх участю проходили ярмарки 
худоби та аграрної продукції, популяри-
зувалися нові досягнення в галузі про-
мисловості й сільського господарства. Від 
1819 року одноосібним організатором і фі-
нансовим розпорядником Октоберфесту 
стає самоврядне місто Мюнхен.

Упродовж двохсотлітньої історії куль-
турна програма свята суттєво змінюва-
лася, крокуючи в ногу з науково-техніч-
ною революцією й розважально-ігровою 
індустрією. Наслідуючи віденський парк 
у Пратері, на лугу Терезії облаштовува-
ли танцювальні майданчики, різноманітні 
гойдалки й каруселі. Молодь залучали 
до участі в народних іграх на зразок бігу 
в мішках, вилізання на стовп за призом 
тощо. Велику популярність у широкої 
публіки мали ігри в кеглі, а також такі 
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атракціони, як американські гірки, «чор-
тові колеса», які обертали відвіду вачів у 
горизонтальній або вертикальній площині. 

До 1865 року на Октоберфесті практи-
кувалися собачі бої. Щоб заманити відві-
дувачів до свого пивного закладу, окремі 
корчмарі влаштовували такі низько пробні 
потіхи, як забіги старих жінок з тачка-
ми, лови гусей з метою їх наступного по-
їдання, пропонували охочим побачити 
татуйованого бика або церемонію обезго-
ловлення за допомогою гільйотини тощо. 
Видовищну частину свята забезпечували 
комерційні антрепренери, які влаштову-
вали виставки мистецтва, концерти відо-
мих музикантів і диригентів, циркові й 
театральні вистави.

У 1850 році до звичайних святкових 
заходів Октоберфесту долучилося уро-
чисте відкриття пам’ятника на честь землі 
Баварія. Її уособлювала колосальна брон-
зова статуя німецької жінки у ведмежій 
шкурі з мечем і піднятим над головою 
дубовим вінком. До цієї події мюнхенські 
шевці пошили для Баварії величезний че-
ревик, кондитери випекли «вінок слави», 
а різники виготовили довжелезну ковбасу 
з написом:

Wir haben sehr viel Durst
Denn Alles ist uns Wurst [5, s. 57].

 («Ми відчуваємо сильну спрагу,
 Оскільки ковбаса наше все»).

У рамках Октоберфесту до Першої сві-
тової війни проходили спортивні змаган-
ня з різних дисциплін, які часто назива-
ли «Олімпійськими іграми». Вони певною 
мірою сприяли відновленню всесвітнього 
олімпійського руху й проведенню першої 
Олімпіади в Афінах 1896 року.

Упродовж 1901–1962 років на Терезіен-
візе діяв гумористичний велодром, де 
відвідувачі мали змогу кататися на вело-
сипедах різної конструкції, часто дуже 
ексцентричних. Непевні маневри підпи-
лих їздців, їх часті падіння давали привід 
для веселощів публіки.

Як би не варіювалася культурно-роз-
важальна програма мюнхенського свята, 
основною домінантою його було й лиша-
ється саме пиво. На початку ХІХ ст. пін-
ний напій смакували за столами просто 
неба на лавах, вкопаних у землю. Згодом 
з’явилися дерев’яні пивні буди, що пред-
ставляли кожну окрему броварню. Вони 
мали гостьове приміщення, кухню з пли-

тою і прилавок (Schänke). Пивні буди 
розташовувалися навколо танцювального 
майданчика. В оформленні цих споруд 
нерідко використовувалися елементи ба-
варського народного різьблення по дереву.

На рубежі ХІХ–ХХ ст. пивні буди 
пере творюються на великі святкові зали. 
Цей процес тривав водночас з господар-
ським піднесенням мюнхенських брова-
рень, чий продукт став важливим елемен-
том експорту. 

У 1913 році національне баварське свя-
то в останній раз проходило під монар-
хічним протекторатом, являючи собою 
парад надмірностей. Якраз тоді з’явився 
гігантський пивний зал Bräu-Rosl, який 
мав дванадцять тисяч місць для сидіння. 
Цей рекорд не побитий і досі: сучасний 
найбільший пивний зал може вмістити 
одночасно близько десяти тисяч гостей. 
Щоб обслуговувати їх, доводиться найма-
ти двісті кельнерів.

З 1952 року Октоберфест постійно 
відкривають костюмовані процесії бавар-
ських стрільців і пивоварів, у яких бере 
участь і мюнхенський обербургомістр. Він 
здійснює також церемонію Anzapfen – 
урочисте відкриття першої пивної діжки. 
За допомогою спеціальної дерев’яної до-
вбешки обербургомістр вибиває з неї чіп 
і наливає перший кухоль. Місцева преса 
жваво коментує скільки ударів знадоби-
лося, щоб відкоркувати діжку. За допомо-
гою радіо й телебачення церемонія Anzap-
fen транслюється на весь світ.

Показово, що дерев’яні діжки, якими 
броварники користувалися впродовж сто-
літь, поступово виходять з ужитку, хоча 
й залишаються улюбленим фото-мотивом 
для туристів. На зміну автентичним 200–
300 літровим ємностям прийшли вели-
чезні металеві контейнери-холодильники 
місткістю до 5000 літрів, завдяки яким у 
найбільшу спеку пиво залишається про-
холодним. Від 60-х років ХХ ст. продук-
цію броварні привозять на Терезіенвізе 
вантажні авто, тоді як раніше для цього 
використовували міцні вози, запряжені 
парою або четвіркою коней.

За два останні століття суттєву еволю-
цію пережив і посуд для пінного напою. 
Колись кухлі робили вручну з глини, 
що призводило до відмінностей у розмі-
рах. Машинне виробництво ліквідувало 
цей недолік. Традиційний німецький ку-
холь – Maß, законодавчо затверджений в 
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часи Вільгельма I, розрахований на літр 
рідини. Глиняні кухлі добре зберігають 
прохолоду, але не дають змоги побачити, 
скільки випито. З 1880-х років мюнхен-
ські броварі заради реклами стали супро-
воджувати кухлі фірмовими девізами й 
символами. Це привело до появи кухлів із 
цинковими відкидними покришками, які 
згодом витіснили звичайні. Запитуючи 
про функціональне призначення рухомих 
накривок, ми отримували від знайомих 
німців жартівливі пояснення на зразок: 
«від мух», «щоб сусід не плював у пиво 
сусіда» тощо.

У 60-х роках ХХ ст. глиняні кухлі по-
ступилися місцем скляним. Вони більш 
гігієнічні й дозволяють краще контро-
лювати процес пиття. Тепер у широко-
му вжитку «Євро-кухоль». Уведений 
1984 року, він має над рискою – 1 літр ще 
край висотою чотири сантиметри, щоб за 
рахунок цієї пінзони забезпечити корект-
не наповнення хмільним напоєм. Цікаво, 
коли це нововведення стане звичним на 
українських теренах.

Головний критерій успіху Октобер-
фесту – кількість відвідувачів і випитих 
ними літрів пива. Простежується ста-
більне збільшення цих показників. Якщо 
1950 року на святі було випито 1,5 млн 
літрів, то 1970 року – 5 млн літрів, 
а 2007 року – 6,9 млн літрів. Ювілейний 
Октоберфест 2010 року став рекордним: 
його відвідали близько 7 млн гостей, які 
випили 7 млн літрів пива [5, s. 204].

Зростаюча популярність Октоберфес-
ту значною мірою пов’язана з високими 
якостями місцевого пива. Тут пригощають 
лише продуктом мюнхенських пивоварень, 
які дбають про свій високий авторитет. 
Марки «Wiesen-Bier», «Wiesen-Märzen» і 
«Münchener Oktoberfestbier» з 1952 року 
стали захищеними патентами сортами, які 
офіційно допущені до свята.

Високі якості пива Октоберфесту дося-
гаються за рахунок тривалості його вироб-
ництва: якщо звичайне пиво ви держують 
чотири тижні, то святковий напій дохо-
дить вісім тижнів за температурою мі-
нус 1 за Цельсієм. Ще одна особливість 
мюнхенського пива – його свіжість: зва-
рене в броварні й доведене до кондиції, 
воно одразу потрапляє в кухлі й келихи 
гостей. Переважна більшість їх сьогодні 
віддає перевагу не темним, а світлим сор-
там улюбленого напою.

Піднесений настрій на Октоберфесті 
створює не лише пиво, а й загальна атмо-
сфера його масового споживання в збу-
дженій, оптимістично налаштованій юрбі. 
«Пивні зали, – резюмують автори ювілей-
ного видання, – перетворюються на пивні 
храми, які магічно впливають на відві-
дувачів. Тут вони можуть задовольнити 
свою потребу в спілкуванні й самовияв-
ленні» [5, s. 204].

Пивні зали майже не відрізняються у 
своєму оформленні або пропозиції їжі та 
напоїв. Вирішальним є вміння створити 
святковий настрій, де головна роль нале-
жить музичним капелам. Зазвичай вони 
складаються з 25 музикантів і капель-
мейстера, до яких можуть приєднуватися 
ще дві запрошені співачки. Шістнадцять 
днів свята капели грають від 12 до 14 год. 
і з 15 до 22 год. 30 хв. з паузами кожної 
півгодини. Музика Октоберфесту на всі 
смаки: баварські, тірольські, рейнські на-
родні мелодії, німецькі шлягери, попурі з 
опер і оперет, сучасні, переважно англо-
мовні джаз, рок і поп-композиції тощо. 
Капельмейстер уміло керує ритмом пив-
ного дійства в залі, підігріваючи емоційне 
збудження або даючи можливість розсла-
битись і зробити новий ковток. Особливе 
захоплення в публіки викликають добре 
відомі музичні хіти: їм аплодують, підспі-
вують, влаштовують «хвилю солідарнос-
ті», ритмічно розкачуючись у такт мелодії. 
Серед найпопулярніших пивних пісень, 
які вважаються гарантами настрою, мож-
на назвати «Fur Stenfeld», «Livés Live», 
«Sierra Madre», «Hey Baby», «Macarena», 
«Viva Colonia» та ін.

Згуртувати незнайомих людей у єдине 
святкове тіло-колектив покликані тради-
ційні пивні шлягери «Ein Prosit Gemüt-
lichkeit» 3 або «Kolibris – Die Hände zum 
Himmel». Ось як звучать слова з остан-
ньої пісні в нашому перекладі:

…Ми хочемо пити
Ще й ще, щоб минули всі турботи
І тому – руки до неба,
Будемо веселитися
Ми аплодуємо разом
І ніхто не лишається на самоті…

У великій медово-пивній діжці Окто-
берфесту, звісно, не бракує і ложки дьог-
тю. Часто в Інтернеті викладають фото-
знімки, що унаочнюють прикрі наслідки 
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надмірного захоплення хмільним: розбиті 
кухлі, купи сміття, розкидані в химерних 
позах «пивні трупи» тощо. Однак ці шо-
куючі сюжети не можуть заперечити ви-
сокий інтернаціональний рейтинг Окто-
берфесту. Сьогодні колишнє народне 
свято помітно трансформується в пивне 
маркетингове видовище, яке з кожним ро-
ком розширює аудиторію своїх прихиль-
ників і служить успішним комерційним 
прикладом для наслідування в інших 
країнах.

Отже, можна констатувати, що пиво 
здавна відігравало важливу роль у житті 
й побуті німців. Тривалий час його вжива-
ли не лише як алкогольний напій, а і як 
необхідну частку харчового раціо ну. Роз-
повсюдження в Європі в добу індустріалі-
зації таких нових напоїв, як горілка, кава, 
чай, какао, значно звузило сферу спожи-
вання пива. Незважаючи на це, воно за-
лишається універсальним компонентом 
повсякденної і святкової культури німців. 
Є всі підстави вважати пиво національним 
напоєм німців, одним із маркерів та сим-
волів етнічної ідентичності. Ці особливос-
ті яскраво виявляються в мюнхенському 
фестивалі Октоберфест, який здобув нині 
широке міжнародне визнання.

примітки
1  Ім’я  Гамбринуса  сьогодні  носять  числен-

ні  європейські  та  американські  виробники пива, 
а також профільні шинки і ресторани.

2  Вайенстефан  –  одночасно  сорт  баварського 
пива Weihenstefan.

3  Das Prosit – тост. Die Gemütlichkeit  – німецьке 
слово, до якого в інших мовах немає точного від-
повідника. Воно виражає життєрадісний настрій 
і відчуття внутрішнього спокою і розкріпачення. 
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The published work is aimed to show the etiquette forms, beer customs and Germans tastes to 
the Ukrainians and to ascertain the peculiarities of German culture of holiday feast. The main 
stages of the beer history on German lands are considered by the way of comparative analysis of 
the works of modern German investigators and the materials of regional ethnography literature. 
The Germans have used beer both as an alcoholic drink and a necessary part of a food allowance. 
One has all grounds to consider it as Germans national drink, one of the markers and symbols 
of ethnic identity.

Nowadays the holiday tourism has become a good marketing way and one of the priority trends 
of international tourist activity. The multiform vast steps, like creative and sport competitions, 
contests, holidays and festivals are conducted in many countries of the world on a level with the 
showing of unique nature objects, the monuments of culture and art to strengthen the positive 
tourist image. The experience of Munich as unofficial capital of the South of Germany is a model 
in such a way. The worldwide known beer festival Octoberfest takes place there each autumn. 
Its cultural program has been changing essentially for two hundred years and it conforms to the 
challenges of scientific, industrial revolution and amusing, playing industry. According to the 
presented materials, at the present time the former folk holiday is being transformed perceptibly 
into a large-scale beer marketing performance. It is used as a successful commercial example to 
be taken in the other countries.

Keywords: Germans, beer, brewery, tradition, ceremony, holiday, Octoberfest.
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УДК 001.32(497.5):39"195/201" Мирослава Карацуба 
(Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
ТА ЕТНОЛОГІЇ м. ЗАГРЕБА  
У ДРУГІй пОЛОВИНІ ХХ – НА пОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: 
КЛАСИЧНІ КАНОНИ ТА ІННОВАЦІЇ

Сучасна європейська фольклористика по-новому трактує багато традиційних питань: як ме-
тодологічних, так і теоретичних. Серед них – і сучасні дослідження в галузі хорватської фольк-
лористики й етно логії, зокрема напрацювання представників одного з прогресивних центрів 
сучасної хорватської фольклористики та етнології – Інституту етнології і фольклористики.

Ключові слова: фольклористика, завдання і функції фольклору, культурна антропологія, 
етнологія. 

Современная европейская фольклористика по-новому рассматривает традицион ные вопросы: 
как методологические, так и тео ретические. Среди них – и современные исследования в об-
ласти хорватской фольклористики и этнологии, в частности разработки одного из прогрессив-
ных центров современной хорватской фольк лористики и этнологии – Института этнологии и 
фольклористики. 

Ключевые слова: фольклористика, задачи и функции фольклора, культурная антропология, 
этнология.

In spite of the active interest of cultural public and scientific circles of both countries to humani-
tarian researches of the near Slavic countries, many important questions require ascertaining yet. 
Among them there are also modern investigations concerning the Croatian specialists in folklore and 
ethnology. So, considering the circle of interests of the modern Croatian researchers, in particular, 
we imply the research workers of the Croatian Academy of Sciences and also the representatives of 
one of the progressive centres of the modern Croatian studies in folklore and ethnology – Institute of 
Ethnology and the specialists in folklore from University of Zagreb. 

Keywords: folkloristics, the tasks and functions of folklore, cultural anthropology, ethnology.

Новий період у розвою Інституту 
етнології і фольклористики м. За-

греба розпочинається в останнє десятиліт-
тя ХХ ст. – із 1991 року. Вже в 1970-х 
і 1980-х роках виникає пильний дослід-
ницький інтерес, що поширюється за межі 
сфери усної народної творчості. Йдеться, 
зокрема, про спроби проаналізувати зраз-
ки електронного листування як різновиду 
етнографічного тексту і приватної куль-
тури (Олександра Мурай, 1977 р.), пра-
вильно оформити та подати в літературі 
розповіді з повсякденного життя як жанр 
сучасної усної народної прози і як важли-
ву складову частину усної історії (Майя 
Бошкович-Стуллі, 1984–1988 рр.), а що-
денникові записи – як погляд на історію 
з позицій окремої пересічної особистості 
(Дівна Зечевич, 1985 р.). У 1990-х роках 
простежується тенденція до розширен-
ня дослідницьких обріїв – від окремих, 
скажімо, ексклюзивно показових студій з 

усної народної творчості до аналізу усних 
традицій хорватів у цілому (йдеться і 
про усні нелітературні форми). Корені 
цього явища варто шукати в сучасній ан-
тропології, жанровій теорії М. Бахтіна та 
баузінгерівському теоретичному поділі на 
формули і форми, що його в 1990-х ро-
ках підтримали хорватські етнологи та 
фольклористи, зокрема І. Лозиця. Фольк-
лористичні інтереси тодішніх дослідни-
ків не обмежувалися, безперечно, лише 
усними традиціями хорватського народу. 
У 1970–1980-х роках існувала достатньо 
показова суперечливість, подекуди навіть 
опозиційність, між суб’єктом і об’єктом, 
синхронією і діахронією, усною і писем-
ною культурою, текстом і контекстом. Фа-
хівці спостерігають за явищами, харак-
терними для тодішньої науки, скажімо, 
трансформаціями фольклорних жанрів, 
співвіднесеністю фольклорних традицій 
та сучасних культур.

www.etnolog.org.ua
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Отже, постмодерні віяння в Інститу-
ті – не випадкове явище, а, скоріше, ре-
зультат поєднання ознак структуралізму 
і контекстуальної фольклористики, яку 
найчастіше презентують представники се-
реднього і молодшого покоління науков-
ців, до праць яких залучено хорватську 
і світову теоретичну базу, креативно до-
будовано її з використанням потенціалу 
попередників.

Так, у 90-х роках минулого століття по-
ціновувачами і критиками відкритого пост-
модерного середовища з його застарілими і 
новими теоретичними концепціями, серед 
яких чимало інтердисциплінарних та гу-
маністичних дослідницьких парадигм, що 
мають на меті по-новому осмислити і ви-
користати вже існуючі напрямки аналізу 
літератури, музики, театру, фольк лорних 
образів, виявлено бажання, аби при ана-
лізі дихотомію (і дуалізм) фольклористи-
ки й етнології було збагачено за рахунок 
постмодерної етнографії. Така тенденція 
простежується в роботі молодої інститут-
ської дослідниці-фольклористки  Мірни 
Велчич, яка звернула особливу увагу на 
автобіографічну прозу й усні розповіді 
з життя.

Під час війни в колишній Югославії та 
в післявоєнний період побачило світ чи-
мало цікавих фольклористичних видань, 
серед яких хотілося б згадати Strah, smrt 
i otpor: ratna etnografia, Hrvatska 1991–
1992 («Страх, смерть і протистояння: вій-
ськова етнографія, Хорватія, 1991–1992») 
під редакцією Ч. Фельдмана, І. Пріци, 
І. Сеньковича (1993). У праці узагальне-
но результати ранніх інститутських тео-
ретичних набутків дослідження актуаль-
них для тодішньої Хорватії подій у світлі 
нових віянь в антропології. Записи цих 
усних оповідань, розповідей та свідчень 
своїм змістом руйнують існуючі поетич-
ні і генологічні уявлення, що побутують 
у сучасній фольклористиці і літературо-
знавстві, а також в історіографічних та 
етнологічних розвідках, які передбачають 
нові прагматико-семантичні підходи.

Наукова діяльність Ренати Ямбрешич 
Кірін, початок якої припадає на зазначе-
ний період, якраз і пов’язана з розглядом 
оповідань, у яких фігурують військові 
події, реалії, батальні сцени, майстерно 
відтворено емоційний стан учасників та 
очевидців подій. Наукові студії дослід-
ниці характеризуються інтере сом до тео-

ретичних і методологічних проблем, до 
вирішення яких фольклористка підходить 
із залученням антропологічних підходів, 
відомих під поняттям нової етнографії, 
із використанням соціологічних та іс-
торичних досліджень в окремі періоди 
і соціальних феноменів на основі усних 
джерел і автобіографічно-мемуарних тек-
стів «звичайних людей». У магістерській 
роботі Usmena kazivanja o životu: problem 
pragmatike i semantike pripovjednog tek-
sta («Усні розповіді про життя: пробле-
ми прагматики і семантики оповідного 
тексту») авторка розглядає розповідь про 
власне життя і як явище комунікації, що 
визначає його прагматичні аспекти, і як 
фольклорний жанр, який формується на 
семантичній основі усвідомлення світу, 
що його запропоновано у текстових запи-
сах. Вже після завершення магістерських 
студій авторка продовжує аналізувати, 
у який спосіб в оповідях зі свого життя 
визначаються і функціонують особисті, 
етнічні та запозичені ідентичності, і як 
власна майстерність фігурує як легітимне 
джерело. Показовим у цьому відношенні 
є також її докторське дослідження Svje-
dočenja o Domovinskom ratu i izbeg lištvu: 
književnoteorijski i kulturnoantropoloski 
aspekti («Свідчення про Громадянську 
війну і вигнанців: художньо-теоретич-
ні і культурноантропологічні аспекти»), 
у якому особливе місце відведено мораль-
ним, епістемологічним та дисциплінарним 
проблемам збирання, аналізу й інтерпре-
тування особистих розповідей і автобіо-
графічно-мемуарного дискурсу учасників 
бойових дій і тих, хто потерпав під час 
бойових дій у тилу, беручи до уваги істо-
ріографічні питання та медійний дискурс 
про Громадянську війну.

Подібний аспект привертав увагу й ін-
ших фахівців, розгляд хорватських опові-
дань про війну не обмежувався лише тео-
ретичними і методологічними питаннями 
автобіографічної прози чи аналізом свід-
чень як жанру усних фольклорних текстів. 
В основу їхнього дослідницького доробку 
покладено усвідомлення суспільного зна-
чення цих розповідей для наукового дис-
курсу, при цьому часто спостерігається 
явище деперсоналізації і навіть певної 
інструменталізації свідчень, що призво-
дить до зниження емоційного забарвлен-
ня індивідуальних розповідей. Поєдну-
ючи використання фольклористичних, 
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антропологічних і художньо-теоретичних 
складників при зображенні військових 
повсякденних подій, згадані автори не-
свідомо взяли активну участь у легітимі-
зації хорватських етнографічних військо-
вих реалій. 

У подібному методологічному ключі 
здійснюється й осмислення театрознав-
чих і психоантропологічних аналітич-
них засад у працях Лади Чале Фелдман, 
І. Сенькович, І. Пріци, які пишуть про 
певні політичні ритуали як своєрідну 
театралізацію подій, про функціональ-
ні ознаки проти військових акцій та про 
роль мистецького театру в політичних 
явищах. Етнографічні розвідки про війну 
продовжують з’являтися й надалі, поруч з 
іншими театрознавчими, етнотеатрознав-
чими і фольклористичними працями.

Л. Фелдман заявила про себе в цей 
хронологічний період працями, присвя-
ченими питанням театрознавства, струк-
турної процедури театру в театрі, про-
те більшу увагу авторка приділила саме 
проблемам фольклористичної теорії, спе-
цифіці хорватського етнотеатрознавчого 
дослідження, антропології театру, а та-
кож сучасних хорватських і зарубіжних 
антропологічних студій. Важливий ас-
пект – у фольклорних формах зі сценічни-
ми елементами (весілля і карнавал) було 
знайдено витоки процедури метатеатра-
лізації, що їх авторка досліджує на базі 
творів Марина Држича та Іве Войновича. 

Зауважимо, що новою загальною тен-
денцією всіх без винятку фольклорис-
тичних праць, підготовлених в Інституті, 
є важливі постструктуралістські підходи 
до художніх текстів. У розповіді суб’єкта 
відбивається його особиста індивідуаль-
ність: існує власне бачення світу, іншим же 
особам відводяться інші, локальні ролі. 
У докторській дисертації Вілко Ендтрас-
сер, ставлячи перед собою мету класифіку-
вати літературні та позалітературні жанри, 
формулює таке питання: як деякі усні жан-
ри функціонують у суспільній та літера-
турній комунікації. Автором включено до 
наукового обігу тематичний і ситуативний 
поділ на усні (розмовні) жанри, притаман-
ні повсякденному сучасному суспільству, 
урбаністичному середовищу, і фольклорні 
жанри, які характерні для усного розмов-
ного середовища, де ця традиційна скла-
дова частина значно сильніша. У творах 
хорватських авторів відбито специфіку 

та функції усних фольклорних жанрів у 
межах художніх текстів, визначено нові 
можливості їх художньої інтерпретації. 

Загалом можна твердити, що моло-
да генерація фольклористів демонструє 
своєрідне свідоме повернення до старих 
підходів при інтерпретації текстів у світ-
лі антропологічного вчення. Так, напри-
клад, Вілко Ендтрассер у магістерській 
роботі, присвяченій прислів’ям, контек-
стуально звертається до моделі виразів-
формул і проблем перенесення значення 
в метафоричних виразах, запозичених із 
народної творчості, а Сімона Делич ана-
лізує особливості сюжетної структури ба-
лади – добре дослідженого жанру. Інте-
рес до семантичних характеристик тексту 
зумовлений не лише самою необхідністю 
розширення сфери фольклористики за ра-
хунок інших наукових дисциплін, проте, 
безумовно, органічно пов’язаний із між-
дисциплінарними студіями науковців. 
Семантична інтерпретація текстів набли-
жає фольк лористичні праці до антрополо-
гічних досліджень культурних пам’яток. 
Дефініцію фольклору як різновиду «мис-
тецької комунікації у малих групах» (чи 
«мистецькі контактні комунікації») біль-
шість фольклористів сьогодні вважає за-
вузькою, відтак знову відчутною стає по-
треба редефініювати фольклористику як 
науку і визначити предмет її досліджен-
ня з нових позицій. Проте наведені вище 
праці не варто однозначно зараховувати 
до спроб розширення фольклористич-
них учень за рахунок інших естетичних 
напрямків. Дев’яності роки минулого 
століття окреслили нові наукові терени, 
запропонували нові творчі результати, 
зокрема окремі наукові фольклористичні 
студії, антології, проте і систематизували 
наукові надбання попередників – майже 
п’ятдесятирічні наукові розробки в галу-
зі усної народної творчості, літератури 
на народній основі, народного театру в 
Інституті, враховуючи теоретичні засади 
та полівалентне значення фольклористи-
ки як науки. Так, вже у другій половині 
80-х років ХХ ст. Д. Зечевич поступово 
скеровувала свої дослідження на терени 
народної творчості в напрямку релігійної 
народнопоетичної тематики. Усні народні 
оповідання з попередніх століть розгляда-
лися і як різновид комунікації з найшир-
шими прошарками суспільства, звідси – 
його діалогічний і нерідко полемічний 
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характер. У 1990-х роках увага авторки 
фокусується навколо полеміки, що точи-
лася в хорватській літературі минулих 
століть і була пов’язана із церковним роз-
колом у країні.

Відома дослідниця Ліліяна Маркс сис-
тематично досліджує архівні та істори-
ко-літературні дослідження загребських 
усних оповідань, наприклад, у книзі Ve-
kivećni Zagreb: zagrebačke priće i predaje 
(«Віковічний Загреб: загребські притчі і 
легенди»), що побачила світ у 1994 році. 
У ній представлено історії із Загреба і 
про Загреб. У масштабній вступній час-
тині в стислому вигляді викладено зміст 
окремих легенд та реальні історичні по-
дії, на базі яких вони виникли. Від дослі-
дження народних переказів, пов’язаних 
із минулим Загреба, авторка переходить 
до дослідження загребських усних тради-
цій у творах хорватських письменників. 
Вочевидь це було пов’язано не лише з 
аналізом традицій народних текстів та з 
особливостями оригінальних творів хор-
ватських письменників, а й зі спробами 
розгляду сучасних актуальних питань із 
теорії літератури, теорії інтертекстуаль-
ності, тлумачення змісту і форми текстів, 
співвідношення термінів текст – метатекст 
(метарозповідь – метанарація) та інтер-
текст. Із подібних позицій розглядають-
ся художні твори Августа Шеноа: поезія, 
романи «Золото ювеліра» і «Селянський 
бунт» тощо. Залучення народних тради-
цій (цілі оповідання, фрагменти, пара-
фрази, асоціації, вірування) та історичні 
джерела розглядаються як інтертексту-
альні фрагменти, що їх включено до ху-
дожніх текстів.

Про використання фольклорних здо-
бутків поза контекстом, у якому їх сфор-
мовано, а також їх використання в по-
літичних цілях авторка пише у праці 
Zagrebačka usmena tradicija između ljuba-
vi i politike («Загребська усна традиція 
між любов’ю і політикою»). Вона розгля-
дає, як елементи традиційної культури, 
що раніше існували в локальних чи ре-
гіональних вимірах і мали свої достатньо 
вузькі значення та функції, сьогодні роз-
ширюють межі побу тування, виконують 
нові завдання, пере важно пропагандист-
сько-політичного характеру. До сентимен-
тальної місцевої перспективи часто досить 
органічно залучаються складники полі-
тичного характеру. Останнє, у свою чергу, 

свідчить про появу нового усвідомлення 
історичних подій, нової історіографічної 
практики. Дослідниця ставить перед со-
бою завдання – продемонструвати, як 
народнопоетичні зразки можуть підтвер-
джувати життєздатність традиції, а також 
виступати доказом ідентичності нації.

Захист традиційних ознак хорватської 
культури, окреслення жанрових ознак 
усної народної творчості в історичній діа-
хронії, друк невиданих досі збірок хор-
ватських народнопоетичних зразків у нові 
часи є особливим для покоління, яке по-
страждало у Громадянській війні і для 
якого фольклорний матеріал представляє 
виняткову (не лише естетичну) цінність у 
хорватській традиційній культурі. Йдеть-
ся, зокрема, про рукописні збірки з ко-
лекції Матиці хорватської, Zbornika za 
narodni život і običaje HAZU («Збірника 
матеріалів з народного життя і звичаїв 
Хорватської Академії наук і мистецтв»), 
а також про документацію Інституту етно-
логії й фольклористики, що залишається 
позачерговим завданням. Тут продовжу-
ється діяльність з попередніх періодів, 
що розпочалася з виходом монографій, що 
їх було підготовлено на базі досліджень 
1950–1960-х років.

Три антології – Zmaj, junak, vila 
(«Змій, герой, віла»; упорядник Да-
вор Дукич, 1992 р.), Žito posred mora 
(«Жито посеред моря»; упор. Майя Бош-
кович-Стуллі, 1993 р.), Tanahna galija 
(«Плавуча галера»; упор. Таня Перич- 
Полоньо, 1996 р.) – репрезентують Дал-
мацію у всій багатоманітності її народно- 
поетичних зразків. Дослідження Делор-
ка, присвячені народній творчості зазна-
ченої території, відкрили для фахівців ще 
живі, наявні сьогодні залишки епіки, яка 
у всій своїй багатоманітності представле-
на в наукових студіях Дукича. Народні 
поетичні зразки дають змогу говорити, 
що в Хорватії існує масштабний корпус 
епічних творів, які з позицій естетич-
них і поетичних відрізняються від тих, 
що були окреслені протягом попередніх 
століть у південнослов’янській епічній 
традиції. Про багату епічну спадщину 
Далмації свідчать і більш пізні критич-
ні видання цілих рукописних збірок, по-
чинаючи з ХІХ ст. Наслідуючи Делорка, 
Т. Перич-Полоньо в антології хорватської 
народної лірики з Далмації (йдеться про 
вже згадану «Плавучу галеру»), намага-
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ється у вступних заувагах завдяки широті 
наведеного матеріалу і додатків виявити 
взаємозв’язок між поетичними характе-
ристиками та науковими засадами.

Книга Usmene pripovijetke i predaje  
(«Усні розповіді й вірування»), підготов-
лена у 1997 році дослідницею М. Бош-
кович-Стуллі, жодною мірою не є від-
новленим і розширеним виданням більш 
ранньої книги Pet stoleća hrvatske književ-
nosti («П’ять століть хорватської літерату-
ри», 1963 р.), підбором текстів і науковим 
апаратом вона об’єднує авторські теоре-
тичні знання, що їх викладено у вступній 
частині, стислій, проте в той же час такій, 
що містить повний перегляд історії усних 
оповідань у Хорватії. Тексти представля-
ють читачеві точний запис на базі всіх 
хорватських говорів з усіх без винятку 
регіонів, залучено також тексти народних 
оповідань, зібраних за межами Хорватії – 
з Боснії, Угорщини, Словаччини, Австрії. 
Дотичною тематично до цього видання 
стає книга Priče i pričanje («Розповіді і 
оповідання») М. Бошкович-Стуллі, що 
побачила світ у 1997 році. У ній автор-
ка ставить завдання – стисло представи-
ти результати столітньої європейської та 
світової фольклористики, визначити місце 
хорватських студій у цій складній систе-
мі. Ця книга й дотепер є найповнішим пе-
реглядом феномена народних оповідань у 
хорватів.

Підбиваючи підсумки діяльності Інсти-
туту етнології й фольклористики за два-
дцятирічний період (1990–2011), хотілося 
б зауважити наступне. Фольклористика у 
світлі уявлень сучасних науковців-фахів-
ців постає синкретичним і полівалентним 
предметом, із позицій методології вона 
є a priori інтердисциплінарною наукою 
(чи принаймні полідисциплінарною), 
у будь-якому разі еклектичною. Залучення 
синхронічного аспекту під час досліджен-
ні фольклорного процесу, відкритість для 
інших естетичних явищ виявилися важ-
ливими складниками в роботі сучасних 
етнологів на шляху дослідження актуаль-
них показових явищ, важливих як для ко-
лишнього, так і для нинішнього повсяк-
денного життя представників певної нації. 
Сучасні фольк лористи добре усвідом-
люють важливі чинники, що обумовили 
появу терміну «фольклор», який увібрав 
у себе ознаки індивідуальної свідомої 
творчості представників народу. У світлі 

опозиції різнопланових культур це понят-
тя функціонує як «потонуле культурне 
добро», воно й досі існує як романтич-
на, ностальгічна, позитивно забарвлена 
багато значна категорія. На сьогоднішній 
момент, який характеризується пробу-
дженням національних і релігійних тен-
денцій, фольклор потрапляє до медійних 
засобів, виконуючи нові символічні ролі. 
На першому плані в європейських, зокре-
ма хорватських, фольклористичних дослі-
дженнях перебувають питання етичного 
характеру. На думку вчених, настає час 
для редефініювання фольклору, фольк- 
лористична теорія може бути побудована 
(чи розбудована) саме на основі культур-
ного діалогу, у складному протистоянні 
свого й чужого, іншого. Недаремно, про-
глядаючи рубрикацію одного з найсвіжі-
ших видань, що побачили світ завдяки 
зусиллям співробітників Інституту під 
промовистою назвою Folkloristička čitanka 
(«Фольклористична читанка») (Загреб, 
2010 р.), відзначаємо дві показові рубри-
ки – «Фольклористика і ми» (хорвати), 
«Фольклористика й інші». Вважаємо, що 
така класифікація статей повністю від-
повідає основним напрямкам діяльності 
Інституту етнології й фольклористики на 
сьогодні.
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SUmmary

The time of Institute of Ethnologу and Folklore starts in the last decade of the ХХ century – 
in 1991. However, in the 1870s and 1880s an intent research interest spreads outside the sphere 
of verbal folk creation. It is going, in particular, about the attempts to analyse the standards of 
epistle, the variety of ethnographic texts and private culture (Oleksandr Muray, in 1977), story, 
everyday life as a genre of modern verbal folk prose and as an important constituent of verbal 
history (Maya Boshkovich-Stulli, 1984–1988), the diary notes as look to the history from posi-
tions of ordinary individual (Divna Zechevich, in 1985). In the 1990s a tendency to research 
horizons expansion is observed – from separate, exclusively model studios, verbal folk creation 
to the analysis of verbal traditions of Croats on the whole (it is going about verbal unliterary 
forms). Hence, the necessity to search the roots of this phenomenon in modern anthropology, the 
genre theory of theoretical dividing into formulas and forms, which in the 1990s has been sup-
ported by the Croatian ethnologists and specialists in folklore, I. Lozicya in particular, appears. 
Indisputably, interests of that time specialists in folklore are not limited by verbal traditions of 
the Croatian people only. The 1870s–1880s has demonstrated enough contradictory model with 
the opposition between a subject and object, verbal and writing culture, text and context.

The researchers study the phenomena, look for the characteristics of that time science, the 
transformations of folklore genres, folklore traditions and modern cultures. The postmodern 
breathings in the Institute, consequently, are not the casual phenomenon, considering rather as 
a result of combination of contextual specialists in folklore signs, which is more frequently pre-
sented by the representatives of middle and junior generation of research workers.

Keywords: folkloristics, the tasks and functions of folklore, cultural anthropology, ethnology.

www.etnolog.org.ua
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УДК 398(=161.2):39(092)Дво Валентина Головатюк 
(Київ)

УКРАЇНСЬКИй ФОЛЬКЛОР В ЕТНОГРАФІЧНОМУ 
ДОРОБКУ СТАНІСЛАВА ДВОРАКОВСЬКОГО

Статтю присвячено фольклорно-етнографічній діяльності польського вченого Станіслава Дво-
раковського. Проаналізовано результати його польових досліджень та внесок в українську зви-
чаєво-обрядову культуру.

Ключові слова: збирацька діяльність, весільна обрядовість, народний календар, пісенний 
фольклор.

Статья посвящена фольклорно-этнографической деятельности поль ского ученого Станислава 
Двораковского. Проанализированы резуль таты его полевых исследований и вклад в украинскую 
обрядовую культуру.

Ключевые слова: собирательская деятельность, свадебная обрядность, народный календарь, 
песенный фольклор.

The article is dedicated to folklore and ethnographic activity of the Po lish scientist Stanislav Dvo-
rakovskyi. The results of his field researches and the contribution to the investigation of the Ukrai-
nian customary and ritual culture are analyzed.

Keywords: collective activity, wedding rites, folk calendar, song folklore.

Польський етнограф, представник 
варшавського наукового осередку 

С. Двораковський (1907–1976) відомий 
передусім як дослідник мазовецько-під-
ляського помежів’я, звідки походив і де 
прожив більшу частину свого життя. На-
вчався на гуманітарному відділі Вільного 
університету у Варшаві (1930), студіював 
полоністику, захоплювався етнологією. 
Його наукові зацікавлення формувалися 
під впливом відомого вченого Станісла-
ва Понятовського. С. Двораковський був 
його учнем, згодом – асистентом і актив-
ним учасником його етнографічних семі-
нарів [9, s. 65].

Науковий доробок С. Двораковського в 
галузі етнографії, його збирацька діяль-
ність та внесок у дослідження традицій-
ної культури Білоруського Полісся роз-
глядалися у працях сучасних польських 
учених Й. Чайковської [4] та А. Енгель-
кінг [2; 7; 8; 9].

Активну збирацьку та дослідницьку 
діяльність він розпочав у 1932 році на 
теренах Східного Мазовша і Підляш-
шя. Після закінчення студій, із вересня 
1934 по лютий 1935 року в рамках Етно-
графічного музею м. Лодзі С. Двораков-
ський проводив археологічно-етнографіч-
не дослідження в центральній Польщі. 
Із 1935 року – молодший, а з 1937 – стар-
ший асистент відділу етнології Інституту 

антропологічних і етнологічних дослі-
джень Варшавського наукового товари-
ства. Він був єдиним серед працівників 
згаданого закладу, хто продовжував об-
стеження Мазовецько-Підляського регіо-
ну, зокрема в Гродненського й Щучин-
ського повітів, зосереджуючи свою увагу 
на родинній та календарній обрядовості, 
а в Більськопідляському – на етнічних 
групах і національній свідомості [9, s. 66].

Перша публікація С. Двораковсько-
го Pieśni żniwarskie z powiatu wysoko- 
mazowieckiego (1934) («Пісні жниварські з 
повіту високомазовецького») містила 53 пі-
сенних тексти з мелодіями. За матеріалами 
власних польових досліджень було підго-
товлено дипломну роботу Zwyczaje rodzin-
ne w pow. Wysokо-Mazowieckim (1935) 
(«Родинні звичаї у Високомазовецькому 
повіті»), куди увійшли записи від 73 рес-
пондентів. Найбільшу групу склали ве-
сільні тексти (їх було 77, у тому числі 
70 мелодій), окрім того, дослідник вка-
зав на спільні риси в родинних звичаях 
українців, білорусів та поляків, що про-
живали у перехідній смузі між Мазов-
шем і Підляшшям. Великоднім звичаям 
із цієї ж території він присвятив розвідку 
Zwyczaje ludowe na Podlasiu nadnarwiań
skiem (1936) («Народні звичаї на Підляш-
ші наднарвянському»), зіставляючи їх із 
поліською весняною обрядовістю. 
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На запрошення етнографа Ю. Обремб-
ського, С. Двораковський взяв участь в 
експедиції на Полісся, що проводилась 
у 1934–1938 роках під егідою Інституту 
досліджень національних справ при спів-
праці з урядовою Комісією наукових до-
сліджень східних земель, завданням якої 
була організація та координація інтер-
дисциплінарних наукових досліджень у 
східних воєводствах Польщі [7, s. 26]. 
Очолювана Ю. Обрембським етносоціо-
логічна експедиція охоплювала територію 
двох воєводств: Поліського та північні 
повіти Волинського (куди входили та-
кож південно-східні повіти Білостоцького 
воєводства і Новогрудського) [7, s. 28]. 
Метою експедиції, до якої С. Двораков-
ський приєднався в 1935 році, був збір 
матеріалу про соціально-етнічну структу-
ру місцевого населення, його заняття та 
культуру, тож програма експедиції на По-
лісся включала мовознавчі, демографічні 
та етносоціологічні дослідження [7, s. 27]. 
У той же час, як зазначає А. Енгелькінг, 
звіти Варшавського наукового товариства 
свідчать про те, що завдяки підтримці 
Каси ім. М’яновського С. Двораковський 
у липні-серпні 1935 року проводив са-
мостійне дослідження в Лунинецькому, 
Столінському і Сарненському повітах із 
метою збору етнографічного матеріалу до 
праці про весільну обрядовість [2, c. 142]. 
На підставі зібраного та опрацьованого 
ним матеріалу були підготовлені рефера-
ти Zwyczaje weselne na Polesiu («Весіль-
ні обряди на Поліссі»), Wielka rodzina 
patriarchalna i rуd na Polesiu («Велика 
патріархальна сім’я і рід на Поліссі»), 
із якими учений виступив на засіданнях 
секції Варшавського наукового товари-
ства [2, c. 142]. Ним було також підго-
товлено до друку нарис Życie przedmal-
żeńskie i rodzinne Poleszukуw łuninieckich 
(«Дошлюбне життя та звичаї Лунинець-
ких поліщуків»), серед рукописів у його 
автобіографії значилися такі: «Поліський 
обрядовий рік» та «Культ “дзядов” у річ-
ній обрядовості» [8, s. 148]. На жаль, ці 
праці та рукописні збірки, які були пе-
редані ним до Національної бібліотеки 
м. Варшави, було втрачено, вони згоріли у 
вересні 1939 року. Лише невелика частина 
документації С. Двораковського зберегла-
ся в архіві Ю. Обрембського [7, s. 32].

Єдиним уцілілим свідченням дослі-
дження родинної обрядовості є нарис 

 Obrzędy weselne w Niemowiczach, опу-
блікований у «Волинському річнику» 
(Rocznik Wołyński) за 1939 рік [5], куди 
увійшов польовий матеріал, зафіксований 
автором у с. Немовичі та його околицях 
(Сарненський повіт на Рівненщині). Пуб-
лікація була перекладена українською 
мовою й перевидана в збірнику «Весіль-
ні обряди Рівненщини. Фольклорно-
етно графічні записи ХІХ – поч. ХХ ст.» 
(Рівне, 2004) [1]. У студії, що має опи-
совий характер, докладно представлено 
локаль ний варіант весільної драми, по-
дано структуру весільної обрядовості, ак-
центовано на її термінології, атрибутиці, 
складі чинів тощо. У короткій передмові 
С. Двораковський обґрунтовує вибір те-
матики, наголошуючи на тому, що родин-
на обрядовість є одним із найцікавіших 
витворів народної культури, а звичаї та 
обряди, пов’язані з укладанням і виконан-
ням подружньої угоди, становлять у збір-
ці найколоритнішу групу [1, c. 101]. Він 
зауважував, що «налагодження подруж-
ніх стосунків у волинських поліщуків 
має два вияви: офіційний і неофіційний, 
самочинний. Останній стисло пов’язаний 
із залицяннями та передподружнім жит-
тям молоді, що в повоєнний період набрав 
особливих рис свободи, і навіть певної 
розв’язності» [1, c. 101]. Водночас він за-
значив, що оскільки ця тема дуже широка 
й потребує порівняльного аналізу з ана-
логічними звичаями інших європейських 
народів, він її оминає та висвітлює тіль-
ки офіційне єднання молодих [1, c. 101]. 
Весілля С. Двораковський поділив на 
характерні етапи, що відтворювали послі-
довність ритуалу за днями тижня та міс-
цем обрядодій (свати, запоїни, змовини, 
пироги, коровай, шлюб, розплетення, опо-
виття і звязчини, обдарування молодих, 
повернення весільної дружини, поклади-
ни й оглядини, подарунки для роду пана 
молодого й обдаровування молодих, роз-
ділення короваю, переодягання й гости-
ни повесільні). Кожен із розділів містить 
коротку характеристику весільного етапу, 
натомість визначальне місце посідають 
тексти весільних пісень, що супроводжу-
вали певні обрядодії. Фольклорні тексти 
(усього 48 обрядових, одна – родинно- 
побутова) було для зручності пронуме-
ровано, публікація засвідчила прагнення 
записувача до точного відтворення говір-
кових особливостей.

www.etnolog.org.ua

IM
FEлісся включала мовознавчі, демографічні 

IM
FEлісся включала мовознавчі, демографічні 

27

IM
FE27]. 

IM
FE]. 

гелькінг, 

IM
FEгелькінг, 

звіти Варшавського наукового товариства 

IM
FEзвіти Варшавського наукового товариства 

свідчать про те, що завдяки підтримці 

IM
FE

свідчать про те, що завдяки підтримці 
Дв

IM
FE

Двораковський 

IM
FE

ораковський 
ку проводив са

IM
FE

ку проводив са-

IM
FE

-
мостійне дослідження в Лунинецькому, 

IM
FE

мостійне дослідження в Лунинецькому, 
Столінському і Сарненському повітах із 

IM
FE

Столінському і Сарненському повітах із 
метою збору етнографічного матеріалу до 

IM
FE

метою збору етнографічного матеріалу до 
праці про весільну обрядовість

IM
FE

праці про весільну обрядовість [2

IM
FE

[2, c.

IM
FE

, c. 14

IM
FE

142]. 

IM
FE

2]. 
На підставі зібраного та опрацьованого 

IM
FE

На підставі зібраного та опрацьованого 
ним матеріалу були підготовлені рефераIM

FE
ним матеріалу були підготовлені рефера-IM

FE
-

Zwyczaje weselne na PolesiuIM
FE

Zwyczaje weselne na Polesiu («ВесільIM
FE

 («Весіль
ні обряди на Поліссі»), IM

FE
ні обряди на Поліссі»), Wielka rodzina IM

FE
Wielka rodzina 

patriarchalna i r IM
FE

patriarchalna i rу IM
FE

уpatriarchalna i rуpatriarchalna i r IM
FE

patriarchalna i rуpatriarchalna i r d na PoIM
FE

d na PolesiuIM
FE

lesiu («Велика IM
FE

 («Велика 
патріархальна сім’я і рід на Поліссі»), IM

FE
патріархальна сім’я і рід на Поліссі»), 

 учений виступив на засіданнях IM
FE

 учений виступив на засіданнях IM
FE

секції Варшавського наукового товариIM
FE

секції Варшавського наукового товари
2]. Ним було також підгоIM

FE
2]. Ним було також підго

центовано на її термінології, атрибутиці, 

IM
FE

центовано на її термінології, атрибутиці, 
складі чинів тощо. У

IM
FE

складі чинів тощо. У
Дв

IM
FE

Двораковський обґрунтовує вибір те

IM
FE

ораковський обґрунтовує вибір те
матики, наголошуючи на тому, що родин

IM
FEматики, наголошуючи на тому, що родин

на обрядовість є одним із найцікавіших 

IM
FEна обрядовість є одним із найцікавіших 

витворів народної культури, а

IM
FEвитворів народної культури, а

обряди, пов’язані з укладанням і виконан

IM
FEобряди, пов’язані з укладанням і виконан

ням подружньої угоди, становлять у збір

IM
FEням подружньої угоди, становлять у збір

ці найколоритнішу групу [1, c.

IM
FEці найколоритнішу групу [1, c.

зауважував, що «налагодження подруж

IM
FEзауважував, що «налагодження подруж

ніх стосунків у волинських поліщуків 

IM
FEніх стосунків у волинських поліщуків 

має два вияви: офіційний і неофіційний, 

IM
FE

має два вияви: офіційний і неофіційний, 
самочинний. Останній стисло пов’язаний 

IM
FE

самочинний. Останній стисло пов’язаний 
із залицяннями та передподружнім жит

IM
FE

із залицяннями та передподружнім жит
тям молоді, що в повоєнний період набрав 

IM
FE

тям молоді, що в повоєнний період набрав 
особливих рис свободи, і

IM
FE

особливих рис свободи, і
розв’язності» [1, c.

IM
FE

розв’язності» [1, c.
значив, що оскільки ця тема дуже широка 

IM
FE

значив, що оскільки ця тема дуже широка 



98    

С. Двораковський детально описав ко-
ровайний обряд, що є найбільш функціо-
нально навантаженим і максимально заді-
яним символом протягом усього весільного 
дійства. Дослідник наголосив на тому, що 
хліб випікали тільки в домі молодого за 
участі його найближчих родичів та батьків 
молодої [1, c. 125]. Ця традиція випікання 
спільного «короваю» (частіше в молодого) 
свідчить про одну з найдавніших форм 
звичаю виготовлення обрядового хліба. 
Прикрашали коровай дев’ятьма шишками, 
посеред буханця розміщували прикрасу у 
вигляді квітки, яку називали «трепетуха» 
[1, c. 125]. С. Двораковський навів локаль-
ний варіант випікання разом із короваєм 
обрядового печива у вигляді ляльки – 
хлопця та дівчини. Так, у с. Сарни «ко-
ровайниці подають матері дівчини ляльку, 
що зображує хлопця, а вона відповідає: 
“Не моє!” Тоді підсовують їй ляльку, що 
нагадує дівчину (часто з величезним жи-
вотом і різними придатками). Зрозуміло, 
що баби глузують з цієї незграбної фігур-
ки, на що мати відповідає: “Моя не така, 
моя ладнютка!” На те баби: “Ваша диев-
ка не така, як треба, цицкі не там сто-
ят, де треба, живет як у поросної свині, 
а зобач, свахо, які у нас молодец, теє, 
що треба, то є”» [1, c. 125]. Водночас до-
слідник зазначив, що «у народу, особливо 
на східних теренах, панує велика свобо-
да слова, очевидно, що на весіллях вона 
досягає своєї верхньої межі... Висування 
на перший план моментів сексуального ха-
рактеру є одним з найбільш характерних 
її ознак» [1, c. 125].

Весілля завершувалося на п’ятий день, 
тоді ж відбувалися переодягання та пове-
сільні гостини. Підсумовуючи, С. Двора-
ковський акцентував, що «життя молодого 
подружжя складається на площині віднос-
ної рівності, хоча й чоловік вважається ви-
щим за дружину» [1, c. 123]. Найчастіше 
вартим співчуття є життя зятя- приймака, 
адже, за словами поліщука – «хліб при-
мацкі – хліб собацкі». Таке явище харак-
терне для родинних стосунків поліських 
сіл [1, c. 123, 124], про що свідчить подана 
наприкінці нарису пісня «Ой вішенка че-
решенка ягодок не має, / А хто в приймах 
не буває, той гора не знає» [1, c. 123].

У примітках, поданих у кінці статті, 
упорядник зазначив, що «інформацію про 
весілля надавали мені переважно Христя 
Карпова та Оверко Наконечний, постійні 

мешканці Немович». Коментарі стосують-
ся переважно обрядодій та притаманної їм 
варіативності в сусідніх селах, локальних 
назв весільних атрибутів, окремих мало-
зрозумілих діалектизмів тощо.

Висвітлюючи перебіг весільних зви-
чаїв та обрядів, упорядник акцентував 
увагу на тому, що представлені ним дав-
ні весільні звичаї дуже скоротились, як 
і в інших регіонах Польщі. Він вбачав 
у народній звичаєвості духовну міцність 
та вказував на послаблення її релігійно- 
моральної підоснови.

З автобіографії С. Двораковського, 
яку подає А. Енгелькінг, довідуємося 
про його фольклорно-етнографічні заці-
кавлення, зокрема детальне вивчення ро-
динного життя й обрядовості поліщуків 
у Лунинецькому повіті. Як зазначав до-
слідник, «в тому ж повіті, окрім велико-
го етнографічного матеріалу, зібрав разом 
з Вацлавом Миколайчиком, музикантом, 
біля 680 мелодій до весільних, календар-
них та побутових пісень. Фонографічні 
валки з записаними мелодіями були пере-
дані в Національну бібліотеку, у музич-
ний кабінет доценту Пуліковському. На 
дослідження кілька разів отримував суб-
сидії Каси ім. М’яновського» [2, с. 146]. 
Як ми вже згадували, Центральний фоно-
графічний архів Національної бібліотеки 
у Варшаві було знищено під час німецької 
окупації.

Лише незначну частину збирацького 
доробку С. Двораковського було віднайде-
но в архівній спадщині Ю. Обрембського, 
фрагменти якої зберігаються в Масачусет-
ському університеті в м. Амхерст (США) 
[7, s. 24]. Це близько 80 сторінок польо-
вих записів фахівця про етнічну струк-
туру східного Полісся та північної Во-
лині. Вони містять дані про сусідські 
стереотипи, локальні етноніми, лексичні 
та фонетичні відмінності в говірках до-
сліджуваних сіл, в одязі та зовнішньому 
вигляді носіїв тощо [8, s. 145], а також 
фотоілюстративний матеріал (близько 
129 негативів), серед якого – документа-
ція весілля в Немовичах Сарненського по-
віту, народних танців у Глинному Столін-
ського повіту, а також сцени, зняті під час 
господарських робіт, етнографічні деталі 
(будівництва, одягу) та групові, сімейні 
та фотопортрети [8, s. 146].

Серед праць, які С. Двораковському 
вдалося опублікувати за матеріалами по-
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ліської експедиції до вересня 1939 року, 
варто назвати також Rubież polesko-wołyń
ska (1938) («Полісько-волинське погра-
ниччя»), Szlachta zagrodowa we w schod-
nich powiatach Wołynia i Polesia. Relacje 
z terenu (1939) («Дрібна шляхта у схід-
них повітах Волині і Полісся») [7, s. 32]. 
У першій з них дослідник здійснив порів-
няльний аналіз кордонів між Поліссям та 
Волинню, ілюструючи свої висновки ба-
гатим картографічним матеріалом, допо-
внював його фаховою літературою з ура-
хуванням географічних, демографічних, 
антропологічних, етнографічних, мовних, 
господарчих, етнічних та соціальних осо-
бливостей [8, s. 149–150]. Друга публі-
кація була звітом і свідченням його за-
ангажованості в політичну діяльність [8, 
s. 151–152], адже в листопаді 1937 року у 
Варшаві військовою владою було органі-
зовано таємний комітет у справах дрібної 
шляхти. Його завданням було «вивчення 
проблем дрібної шляхти на східних тере-
нах Польщі з метою зміцнення польського 
елементу на цих територіях» [8, s. 151–
152]. С. Двораковський як член наукової 
секції цього комітету спрямовував свої 
зацікавлення передусім «на утвердження 
польського етносу та пробудження патріо-
тичної свідомості серед населення схід-
них земель» [3, с. 9].

Війна зруйнувала наукові плани вчено-
го. У 1944 році він перебував у полоні та 
був вивезений до Німеччини, у 1945 році 
повернувся до Польщі. Протягом року 
(1945–1946) працював старшим асистен-
том на кафедрі етнології Варшавського 
університету, співпрацював із Польським 
народознавчим та Білостоцьким науковим 
товариством.

Як ми вже зазначали, під час війни 
було знищено всі польові записи та не-
опуб ліковані праці С. Двораковського. 
Інс титут антропологічних і етнологічних 
наук ВНТ, де він працював, не відро-
дився після 1945 року, тому до профе-
сійного заняття етнографією дослідник 
не повернувся. Займаючись збирацькою 
діяльністю протягом нетривалого часу, 
він залишався поза інституціональними 
структурами [8, s. 153].

Інтерес для сучасного науковця ста-
новить підготовлена С. Двораковським у 
1939 році монографія Kultura społeczna 
luduwiejskiego na Mazowszu nad Narwią 
(«Громадська культура сільського насе-

лення Мазовії над Нарвою»), яка була ви-
дана лише 1964 року [6]. В основу праці 
покладено польові матеріали, зібрані ним 
у 1934–1937 роках на теренах колишньо-
го Високомазовецького повіту та сусідніх 
(Білостоцького, Лапського, Більського, 
Семятицького) за допомогою методу без-
посереднього опитування (понад 100 рес-
пондентів). У 1960-х роках для поповне-
ння матеріалу новими записами з метою 
проведення порівняльного аналізу зви-
чаєво-обрядової культури сільського на-
селення східного Мазовша й Підляшшя, 
уточнення генези, побутування й поши-
рення окремих фольклорно-етнографіч-
них явищ, з’ясування міжетнічних вза-
ємовпливів дослідження було розширено 
на сусідні терени, що охопили частину 
підляських сіл на правому березі р. На-
рви та населених пунктів, розташованих 
між Нарвою та Нурцем [6, s. 10].

У центрі уваги дослідника – народна 
звичаєво-обрядова культура, яку він роз-
глядав за календарем католицьких свят. 
З української обрядовості подано звичай 
водіння кози, багатого вечора в україн-
ських селах за Більськом, тексти щедрі-
вок («Васильова мати пушла гоготаті»). 
Збирач зафіксував побутування в цих 
місцевостях традиції випікання обрядо-
вого печива та ритуали, пов’язані з ним, 
а також функціонування великоднього ко-
лядування, веснянок, окреслюючи часові 
рамки та способи виконання фольклорних 
текстів («Єсть у полі грудочок», «Доля 
ж моя, доля» та ін.). Серед календарних 
звичаїв вирізняються жнивні, яким при-
ділено найбільше уваги.

При зіставленні народної обрядовос-
ті помежів’я дослідник використав праці 
збирачів ХІХ – початку ХХ ст., зокре-
ма К. Вуйціцького, Л. Голембйовського, 
З. Глогера, М. Федоровського, О. Коль-
берга. Порівнюючи також власні записи із 
1930-х та повоєнних років, С. Двораков-
ський вказав на значну руйнацію обрядово- 
звичаєвих елементів народного календаря 
та втрату їх первісного змісту. Його по-
льові матеріали засвідчили як спільні, 
так і відмінні риси в календарній обрядо-
вості та фольклорних текстах українців, 
білорусів та поляків, що проживають на 
досліджуваній ним території. С. Двора-
ковський неодноразово вживав термін 
мазовецько-підляський «етнографічний 
рубіж», що аргументовано підтверджує 
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інтеркультурне та етнічно неоднорідне се-
редовище регіону.

Таким чином, фольклорно-етногра-
фічні студії та монографічна праця 
польського вченого свідчать про те, що 
С. Двораковський був фаховим етногра-
фом-польовиком, його інтереси охоплю-
вали різні галузі гуманітарних наук. Він 
залишив не лише цінний фактичний ма-
теріал з української весільної обрядовості 
та її пісенного репертуару, а й зробив ва-
гомий внесок у дослідження фольклорної 
традиції Мазовша й Підляшшя. Остання 
його праця має вагому цінність для до-
слідження етнокультурних контактів та 
компаративних славістичних студій.
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Stanislav Dvorakovskyi (1907–1976) is the Polish ethnographer, the representative of the 
Warsaw scientific centre, the researcher of the Mazovetsk-Pidliashsha border zone. He has started 
active collective and research activity in 1932. In 1934–1938 the scientist has participated in 
ethno sociological expeditions to Polissia under the leadership of Yu. Obrembskyi. S. Dvora-
kovskyi has collected field material in Belarusian and Volyn Polissia, focusing attention on family 
customs and ceremonies. The most part of hand-written heritage of S. Dvorakovskyi (ethnogra-
phic and photoillustrative material, song records) has been lost during the World War II.

The essay Wedding Ceremonies in Nemovychi published in the edition Rocznik Wołyński 
(1938) is the only evidence of Polissia and Volyn expeditions which has escaped destruction. 
Materials to the work are collected by the author in the Nemovychi village of the Sarny district, 
Rivne region. The researcher has proved the subject choice with the fact that the family ceremo-
nies belong to one of the most interesting creations of folk culture. He has fixed the matter of the 
wedding drama in detail and illustrated it with song texts and photos.

The monograph Kultura społecz na luduwiejskiego na Mazowszu nad Narwią has been pre-
pared by S. Dvorakovskyi in 1939 and published only in 1964. It is a work of a great interest for 
the modern scientist. The researcher pays attention to the folk calendar and ceremonial culture of 
the Poles, Ukrainians and Byelorussians.

Keywords: collective activity, wedding rites, folk calendar, song folklore. 
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УДК 39.001.8(438=161.2) Леся Халюк 
(Київ)

ВНЕСОК пОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ У ВИВЧЕННЯ 
КУЛЬТУРИ ТА пОБУТУ УКРАЇНЦІВ-пЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
У пОЛЬЩІ

У статті представлено огляд праць, присвячених культурі та побуту українців-переселенців у 
Польщі, що їх було зібрано й опубліковано польськими науковцями і збирачами-аматорами після 
подій 1947 року.

Ключові слова: українці-переселенці, польські дослідники, збирачі-аматори, операція «Вісла».

В статье представлен обзор работ, посвященных культуре и быту украинцев-переселенцев в 
Польше, которые были собраны и опубликованы польскими учеными и собирателями-аматорами 
после событий 1947 года.

Ключовые слова: украинцы-переселенцы, польские исследователи, собиратели-аматоры, опе-
рация «Висла».

The list of the works devoted to culture and life of Ukrainian migrants in Poland is presented in 
the article. They have been collected and published by the Polish scientists and amateurs after the 
events of 1947.

Keywords: Ukrainian resettlements, Polish scientists, collector-amateurs, operation Vistula.

Питання, пов’язані з життям укра-
їнців у Польщі, стали предметом 

наукових зацікавлень зарубіжних дослід-
ників з другої половини ХХ ст. Проте з 
політичних міркувань у Польщі вивчення 
цієї теми почалося лише з 1980-х років. 
Переважно це були не дослідження, а пу-
блікації фольклорних матеріалів або спо-
гадів учасників подій 1947 року.

Однією з найвагоміших праць, де на-
родна культура українців Польщі вперше 
була розглянута в контексті політичних 
та історичних проблем, стала докторсь-
ка дисертація М. Трухана «Українці 
в Польщі після Другої світової війни 
1944–1984» [7], яку він захистив на фа-
культеті права і суспільних наук в Укра-
їнському вільному університеті Мюнхена 
1985 року. Окремою книжкою вона була 
опублікована 1990 року. Ця праця є спро-
бою якнайповнішого висвітлення україн-
ського питання в сучасній Польщі. Автор 
використав не лише доступні джерела 
українською та польською мовами, але й 
неабиякий власний досвід молодого учас-
ника і діяча громадського життя україн-
ської спільноти в повоєнній Польщі.

Загалом М. Трухан охопив усі сторо-
ни життя українців, проаналізувавши 
їх у 22 розділах монографії. Дослідник 
відтворив історичне тло української на-
ціональної меншини в сучасній Польщі 
(під час та після Другої світової війни), 

залучаючи документальні свідчення про 
переселення, діяльність УПА та караль-
ну акцію «Вісла» 1947 року, наслідком 
якої стало розпорошення українського на-
селення по всій Польщі. Автор викорис-
тав демографічні матеріали про загальну 
кількість українців у Польщі (тих, хто 
відкрито визнає себе українцями, і тих, 
хто приховує свою ідентичність) і дійшов 
до висновку, що їх може бути від двохсот 
до п’ятисот тисяч осіб. Також М. Трухан 
здійснив демографічний аналіз україн-
ського етносу, дослідив географічне роз-
ташування, господарські заняття та інші 
аспекти життя українського населення, 
яке було позбавлене свого централізова-
ного територіального проживання, на від-
міну від білоруської меншини в Польщі. 

М. Трухан висвітлив видавничу діяль-
ність газети «Наше слово», не оминувши 
творчої діяльності українських письмен-
ників, літературознавців, мистецтвознав-
ців тощо. Окремі розділи книги він при-
святив огляду розвитку української освіти 
та навчання української мови, опису релі-
гійного життя українців Польщі. Також 
автор зупинився на лемківській проблемі, 
що торкається не лише становища україн-
ців у Польщі, але й труднощів, породжу-
ваних у самій українській етнічній групі. 
Названу працю можна вважати енцикло-
педією майже півсторічної історії україн-
ського етносу в Польщі.

www.etnolog.org.ua
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Варта уваги монографія польсько-
го дослідника К. Пудла Łemkowie [16], 
присвячена процесу адаптації лемків у 
Нижній Сілезії після виселення їх туди в 
1947 році. Автор використав як власні за-
писи (учений систематично проводив збір 
польових матеріалів у 1966–1977 роках се-
ред лемківського та польського населення 
в 14 повітах Вроцлавського воєводства), 
так і архівні матеріали, намагаючись по-
казати суспільно-культурне життя лемків 
на новому місці проживання, незважаючи 
на той факт, що лемки становили лишень 
1 % усього населення регіону. У першо-
му розділі К. Пудло розглядає побут та 
культурне життя лемківського населення 
до 1947 року: подано опис житла, госпо-
дарства, вбрання, страв тощо. У наступ-
них розділах зупиняється на причинах та 
перебігу переселення лемків до Нижньої 
Сілезії, їх адаптації на нових теренах, 
стосунках з поляками, релігійному та 
освітньому питаннях, молодіжних і освіт-
ніх організаціях тощо. Звичайно, власне 
лемківському фольклору в цій праці при-
ділено не багато уваги, проте студія дає 
змогу побачити причини та процес пересе-
лення й умови проживання українців на 
нових територіях, які власне й спричини-
ли виникнення спогадів про переселення 
1947 року.

У 1997 році побачило світ видання 
«Пропам’ятна книга. “1947”» [3] Б. Гука 
із серії «Закерзоння». Це збірник спога-
дів про українські села й містечка на те-
ренах Бойківщини, Лемківщини, Надсян-
ня, Підляшшя й Холмщини, знищені в 
1947 році внаслідок акції «Вісла». Книга 
охоплює історію 47 повітів: Перемишль, 
Ліско, Новий Сонч, Сянік, Сокаль, Рава 
Руська, Добромиль, Грубешів, Любачів, 
Береш, Ярослав, Сянок, Березів, Білго-
рай, Володава, Біла Підляська. З пред-
ставлених у виданні спогадів 77 стосують-
ся подій 1930–1940-х років, іноді оповідь 
доведено аж до сучасності. Варто зазначи-
ти, що в матеріалах ідеться не лише про 
болісну акцію «Вісла» та її наслідки, але 
й про щоденний побут і громадське життя 
українців до 1947 року та після нього.

Кожен спогад починається зі згадки 
про назву місцевості, звідки здійснюва-
лося переселення, поряд з датою пода-
ється паспортизація матеріалу: ім’я та 
прізвище респондента (якщо це жінка, то 
зазначаються й дівочі прізвища), дата й 

місце народження, назва повіту за адмі-
ністративним поділом Польщі на 1 ве-
ресня 1939 року. Більшість – це  спога - 
ди очевидців та учасників переселення 
1947 року, які були записані Б. Гуком 
під час польових досліджень (незначна 
частина) або надходили на адресу ре-
дакції «Нашого слова», де частину з них 
опубліковано. 

Недоліком зазначеної праці є той факт, 
що за наявності кількох спогадів на певну 
тему автор об’єднав їх в один текст, ува-
жаючи, що вони доповнюють один одно-
го. Таким чином, Б. Гук поєднав записи 
спогадів про людські долі та індивідуаль-
ні погляди щодо описуваних подій. Крім 
того, деякі тексти відредагував, хоча, як 
він зазначив, елементи говірки, по можли-
вості, зберіг.

У 1997 році Інститут української філо-
логії Університету Марії Кюрі-Склодов-
ської в Любліні організував діалектоло-
гічну експедицію на Північне та Південне 
Підляшшя, під час якої студенти й дослід-
ники-діалектологи зібрали значний масив 
текстів, що й лягли в основу збірника «Го-
лоси з Підляшшя» [1]. Тематика текстів 
торкається питань сім’ї, звичаїв та обря-
дів, того, «що й досі болить». При цьому 
науковці шукали відповідь на питання, 
що цікавить і самих мешканців Підляш-
шя: якою мовою вони розмовляють?

Записи, уміщені в книзі, географічно 
охоплюють 35 населених пунктів північ-
ної та південної частини регіону. Розпо-
віді інформантів, передані у фонетичній 
транскрипції, паралельно транслітерова-
но засобами сучасної української графіки 
при максимальному збереженні говірко-
вих відмінностей. Записані тексти подано 
за географічним принципом – відповідно 
до розташування населених пунктів з пів-
дня на північ.

Привертає увагу і брошура Łemko-
wie na Dolnym Śląsku – wczoraj-dziś-ju-
tro? [12]. Вона була створена спеціально 
для виставки, яку організував у 1998 році 
в Легніці Лемківський ансамбль пісні 
і танцю «Кичера» з метою, як зазначи-
ли самі організатори, «по-перше, зібрати 
побільше інформації про лемків та їхню 
“малу” батьківщину – звідки прибули, 
як потрапили саме до Нижньої Сілезії, 
по-друге – намагалися дати відповідь на 
питання, що трапилося з лемками після 
50-ти років проживання на заході на від-
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стані від гірської Аркадії – Лемківщини» 
[12 s. 8–9]. У брошурі подано коротку ін-
формацію про лемків, їхню культуру та 
побут, причини та обставини переселення, 
представлено численні фотографії доку-
ментів, предметів побуту тощо.

Систематично виходять книжки та 
статті, присвячені історії окремих сіл на 
Закерзонні, де автори подають історію 
свого села, своєї родини, розповідають 
про хід переселення та про подальше 
життя українців на нових для них зем-
лях. Усі вони переважно мають характер 
спогадів. Такі праці часто містять мапи 
сіл і тексти, насичені переліком прізвищ 
переселенців та ілюстративним матеріа-
лом. Іноді в додатках автори подають 
оповідання, пісні, описи звичаїв та обря-
дів рідного села. Недоліком є редагуван-
ня цих розповідей, наближення викладу 
до літературної мови, лише часткове збе-
реження місцевих говірок. Для прикладу 
назвемо праці: «Наша громада. (Минуле 
сіл: Ясюнка, Крива і Баниця на Лемко-
вині)» Т. Доклі [5], «Кавальчык тер-
нистой істориі села Чорне на Лемковині. 
1870–1970» А. Барни [2], Nasz Łemkowski 
los Р. Хомяка [9], Nad Bieszczadami słoń
ce zgasło Я. Курака [11], «Жытя Лемка» 
Т.-Ф. Ґоча [4], «Памятна книжка. Село 
Ганчова (1528–1960)» [6], Dola Łemka 
М. Олешневича [15].

Заслуговує також на увагу праця поль-
ського історика С. Дудри Łemkowie [10], 
що вийшла у світ у 1998 році. Автор роз-
глядає причини, перебіг та наслідки акції 
«Вісла» для лемківського населення, яке 
було примусово виселене з рідних теренів 
до Зеленогурського воєводства (нині –
Любуське воєводство), подає картину 
пристосування лемків до нового місця 
проживання, окреслює матеріальні, куль-
турні та освітні можливості переселенців 
тощо. Учений не оминає увагою і пробле-
му повернення лемків на батьківщину в 
1956 році. Зазначимо, що С. Дудра, як 
і більшість дослідників, використовує 
у своїй праці спогади самих переселен-
ців [10, s. 178]. 

Згадаємо також публікацію Z pamięt-
nika wysiedleńca. Wspom nienia А. Бар-
ни [8], що вийшла друком у 2004 році. 
У ній автор розповідає про трагічну долю 
свого села Чорне, про перебіг переселен-
ня та життя на західних землях. Книга 
побудована у формі оповіді-спогаду. У до-

датках подано ілюстративний матеріал з 
історії села.

Надзвичайно цінною є праця І. Мадзи-
ка Bortne i okolycia [13], яку, як зазначає 
сам автор, він почав писати «w 1947, pres 
wyhnania», оскільки «tu ne raz ja czuw 
zal i placz za ridnom zemlom, <...> czasto 
spiwaly zalobny pisni pry kotrych plaka-
ly. Duze znych ne znaly alfabetu ale zna-
ly swoiu kulturu, wiru, istoryju» [13, s. 3]. 
Книга написана у формі спогаду, оповідь 
ведеться розмовною мовою – лемківською 
говіркою, транслітерованою латиницею. 
У передмові автор пояснює причини її 
написання та розповідає про своїх інфор-
маторів, своє життя та процес збирання 
матеріалу і підготовки книги. І. Мадзик 
розповідає про переселення 1947 року, 
яке називає «евакуація». Виклад насиче-
ний численними статистичними даними: 
кількість переселенців, їхні прізвища та 
професія, кількість худоби тощо. Часто 
автор робить відступи, розповідаючи про 
односельців або події зі свого життя, які 
не мають стосунку до теми, але роблять 
оповідь живою і читабельною. Окремий 
розділ присвячено подіям, що відбува-
лися в Явожно. Подано перелік прізвищ 
осіб, жителів с. Бортне, які загинули в 
таборі Явожно. Також у книзі представ-
лено документи з цієї тематики та фото 
осіб, яких було переселено в 1947 році та 
які пізніше емігрували до Сполучених 
Штатів Америки. Крім того, праця міс-
тить тексти лемківського фольклору: ве-
сільні, сімейно-побутові, рекрутські пісні, 
пісні-нісенітниці, приповідки, прислів’я, 
приказки, жарти, легенди, описи різних 
звичаїв та обрядів тощо. 

На особливу увагу заслуговує видан-
ня лемківського прозового фольклору 
у двох частинах: Z łemkowskiej skrzyni. 
Opowieści z Ługуw i okolic. Część pierw-
sza [18] та Z łemkowskiej skrzyni. Opowie-
ści z Brzozy i okolic. Część druga [17]. За-
значені праці є збірками оповідань трьох 
поколінь лемків, які змушені були жити 
далеко від своєї малої батьківщини. Опо-
відання, подані польською мовою, поді-
лено на три групи: спогади найстарших 
лемків, які пам’ятають життя в горах і 
яких було виселено в 1947 році, спомини 
середнього покоління, для якого носталь-
гія за Лемківщиною є передусім сумом 
їх родичів, і роздуми наймолодшого по-
коління, що називає Лемківщину родин-
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ним домом – міфічним, утраченим, який 
пізнають більше з цікавості, ніж через 
ностальгію [18, s. 5]. На жаль, паспорти-
зація, подана перед кожним текстом, не-
чітка, часто пропущено інформацію про 
дату народження інформанта, місце його 
проживання тощо. Тематика збірників – 
це насамперед переселення 1947 року, 
подальше життя на західних землях, сто-
сунки з поляками, освіта, мовні питання, 
звичаї, обряди, спогади старшого поколін-
ня та уявлення молодшого про свою малу 
вітчизну.

Проте варто зауважити, що збирачі 
та видавці, які здебільшого були амато-
рами, розглядаючи розповіді про пере-
селення передусім як історичний мате-
ріал, не ставили за мету дотримуватися 
фольклористичних методів записування 
й опублікування. Тому ці тексти зазна-
ють значного олітературнення, що при-
зводить до помітної втрати автентичності 
народного висловлювання, а отже, і ознак 
фольклорності. 

Прогалину в подальших дослідженнях 
прозового фольклору лемків про пересе-
лення 1947 року певною мірою заповнила 
праця Mniejszość w warunkach zagrożenia. 
Pamiętniki łemkуw [14], яку підготував 
польський дослідник В. Сітко. Автор по-
дав розповіді про переселення 1947 року 
та життя на західних і північних землях 
у формі 10 спогадів, респондентами яких 
є Любомира Бінчаровська-Цьолка, Роман 
Хомяк, Яніна Кіселевич, Теодозія Ко-
лічко, Семан Мадзелян, Іван Павелчак, 
Михал Скірпан, Андрій Сокач, Надія Ви-
слоцька і Ярослав Зволінський. Оповіді 
подано польською мовою, тематика – тра-
диційна: виселення 1947 року, тяжке жит-
тя на нових землях, проблеми навчання 
та релігії, стосунки з іншими етнічними 
групами, насамперед поляками. 
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SUmmary

The issues connected with the life of Ukrainians in Poland have become a subject of scientific 
interest of foreign researchers from the late XXth century. In the majority these are not the in-
vestigations, but publications of folklore materials or author reminiscences of the participants of 
events of 1947.

The doctoral thesis of M. Trukhan Ukrainians in Poland after World War II (1944–1984) has 
become one of the most significant scientific works where the national culture of Ukrainians in 
Poland is considered in the context of political and historical problems. In 1997 the collection of 
reminiscences of B. Huk in Zakerzonnia line Book of Remembrance. “1947” has been edited. The 
Institute of the Ukrainian philology of UMKS in Lublin has published the collection Voices from 
Pidliashshia (1997). Works and articles devoted to the history of certain villages in Zakerzonnia, 
where the authors offer the history of the village, the family, tell about the course of resettlement 
and about further life of Ukrainians on new lands, appear systematically. These are the works of 
T. Doklia, A. Barna, Ya. Kurak, etc. Editions of lemky prosaic folklore in 2 parts Z łemkowskiej 
skrzyni. Opowieści z Brzozy i okolic and Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Ługуw i okolic 
(2004) contain stories and reminiscences of three generations of lemky, who have been forced to 
live far from their small homeland, etc. These are the works of unusual significance. 

Keywords: Ukrainian resettlements, Polish scientists, collector-amateurs, operation Vistula.

УДК 39(=161.2)(498+575.2) Валентин Долгочуб 
(Одеса)

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕпРЕЗЕНТАЦІЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІйНОЇ КУЛЬТУРИ  
В ДІАСпОРАХ РУМУНІЇ ТА КИРГИЗСТАНУ

У статті здійснено спробу за матеріалами польових досліджень, а також методів case study 
та thick description проаналізувати практики з реконструкції та репрезентації української тра-
диційної культури у двох діаспорних товариствах українців – м. Тулча (Румунія) та м. Бішкек 
(Киргизстан). Головну увагу звернено на те, які саме аспекти етнічної культури використову-
ються для представлення української ідентичності й у який спосіб це відбувається. Крім того, 
проаналізовано складнощі, які виникають під час взаємодії власної ідентичності учасників това-
риств із образом, що репрезентується.

Ключові слова: діаспора, традиційна культура, фольклоризм, реконструкція, репрезентація, 
етнічність.

В статье по материалам полевых исследований, а также с помощью методов case study и thick 
description предпринята попытка проанализировать практики реконструкции и репрезентации 
украинской традиционной культуры в двух диаспорных обществах украинцев – г. Тулча (Румы-
ния) и г. Бишкек (Киргизстан). Основное внимание обращено на то, какие именно аспекты эт-
нической культуры используются для представления украинской идентичности и каким образом 
это происходит. Кроме того, проанализированы сложности, которые возникают при взаимодей-
ствии собственной идентичности участников обществ и образа, который представляется.

Ключевые слова: диаспора, традиционная культура, фольклористика, реконструкция, репре-
зентация, этничность.

The article attempts to analyze the practices of reconstruction and representation of Ukrainian 
traditional culture in two diaspora’s societies (Tulcea, Romania and Bishkek, Kyrgyzstan). The 
investigation is based primarily on author’s field studies and on the methods of case study and thick 
description. The author pays particular attention to which aspects of ethnic culture are used for 
representing the Ukrainian identity, and in what ways it goes. In addition, analyzed are difficulties 
arisen during interaction between own identities of members of the societies and an image represented.

Keyword: diaspora, traditional culture, folklorism, reconstruction, representation, ethnicity.
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В умовах посттрадиційного суспіль-
ства, яке водночас зазнає впливу тенден-
цій глобалізації та (де)локалізації, пара-
доксальним чином зростає цікавість до 
традиційної культури та сфери етнічного 
загалом. Попит на цю зацікавленість задо-
вільняється не тільки й навіть не стільки 
спеціалістами, скільки любителями й «під-
приємцями від культури». У зв’язку з цим 
постає питання, на основі яких джерел та 
якої моделі відбувається реконструкція та 
репрезентація ними традиційної культури 
селян, яка у свою чергу стала підґрунтям 
для «узагальненого» (за термінологією 
К. Чистова) образу національної культури 
українців. В окремих статтях ми показали, 
як реконструктори традиційної культури 
використовують, зберігають і трансформу-
ють її локальні характеристики [2], а та-
кож винаходять і приписують нову семан-
тику її елементам [10].

Метою нашого дослідження є аналіз 
практик з реконструкції та репрезента-
ції традиційної культури представниками 
української діаспори у двох окремо взя-
тих регіонах з перспективою подальшого 
порівняння цих практик з аналогічними 
в Україні. Діаспора є специфічним се-
редовищем, у якому можуть акцентова-
но проявлятися ознаки й процеси, що їх 
важко зафіксувати в «метрополії» через 
перенасиченість інформаційного простору 
елементами національного дискурсу. 

Під реконструкцією традиційної куль-
тури ми розуміємо концептуальне й прак-
тичне відтворення елементів матеріальної 
й духовної культури, що побутувала серед 
українських селян до першої половини 
ХХ ст. й стала «матрицею» для україн-
ської національної культури.

Під її репрезентацією ми розуміємо 
спосіб публічного представлення рекон-
струйованої моделі, себто організацію 
значень і смислів у певному контексті.

У дослідженні ми будемо послугову-
ватися двома основними підходами. По-
перше, це case study – метод всебічного 
вивчення конкретних випадків, який не 
претендує на широкі узагальнення, од-
нак дозволяє означити «реперні точки» 
досліджуваного об’єкту, його визначаль-
ні характеристики (що є особливо спри-
ятливим для подальшої порівняльної 
роботи). По-друге, це метод насиченого 
опису  (thick description), запропонований 
Гілбертом Райлом і розвинений амери-

канським антропологом Кліфордом Гір-
цем. Цей метод базується на розрізненні 
символічних порядків соціальних актів 
і контекстуальному аналізі смислів, що 
їх вкладають люди в дії інших людей 
та свої власні. Наприклад, у випадку з 
актом моргання, якщо розглядати його 
не просто як фізіологічний, але як со-
ціальний акт (себто з точки зору сенсів, 
які людина може вкладати в цей рух), то 
ми можемо й маємо розрізняти: а) прос-
то моргання; б) свідоме підморгування; 
в) передражнювання підморгування; 
г) репетицію перед дзеркалом актора, 
який передражнюватиме чиєсь підморгу-
вання тощо [1, с. 12–14]. Деякі сучасні 
дослідники ототожнюють символічні по-
рядки соціальних актів, досліджувані 
К. Гірцем, із фреймами Г. Бейтсона та 
І. Гофмана [3], відтак не розрізняють на-
сичений опис та фрейм-аналіз. У нашому 
дослідженні ми не послуговуватимемося 
методологією І. Гофмана, хоча й усві-
домлюємо її подібність до обраного нами 
 підходу.

Наше дослідження спирається на по-
льові матеріали, зібрані автором під час 
поїздок до Тулчанського жудецу Руму-
нії (липень 2016 року) і Чуйської та Іс-
сик-Кульської областей Киргизстану (ли-
пень 2017 року). 

У Тулчанському жудецу, за дани-
ми перепису 2011 року, проживає всьо-
го 1083 людини, які позначили себе як 
«українці» (0,005 % від всього населен-
ня) 1, трохи більшими за чисельністю 
є етнічні групи турків, греків, ромів та 
липован [12]. І все ж, саме на території 
цього жудецу на початку ХІХ ст. існува-
ла Задунайська Січ, а українські пересе-
ленці тривалий час зберігали специфіку 
власної традиційної культури. Дехто із 
селян і досі частково дотримується систе-
ми господарювання, яку виробили укра-
їнці після прибуття до дельти Дунаю, – 
системи, що заснована на рибальстві, 
дрібному тваринництві та полюванні на 
дичину в плавнях [за спостереженнями 
автора в с. Верхній Дунавець (Dunavăţu 
de Sus)]. Від літніх людей ще можна за-
писати зразки автентичного фольклору, 
однак традиційна культура як цілісність 
у цій діаспорній групі майже зникла в 
усіх сферах життєдіяльності. У повітово-
му центрі Тулча (Tulcea) на присутність 
української етнічності вказує пам’ятник 
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Т. Шевченка у «Парку (сквері) меншин», 
поруч із бюстами С. Єсеніна й М. К. Ата-
тюрка. Утім, на момент нашого перебуван-
ня в Тулчі у місцевому Музеї етнографії 
та народного мистецтва експозиція, при-
свячена українцям, виглядала відверто 
вбого, порівняно з експозиціями, що були 
присвячені турецькій, липованській та 
македонській меншинам.

У Чуйській області Киргизстану, за 
даними перепису 2009 року, мешкало 
10 850 українців і ще 7987 – у м. Бішке-
ку, в Іссик-Кульській області – 1170 укра-
їнців (разом 90 % українців цієї держа-
ви). У відсотковому відношенні до решти 
населення українці складали відповідно 
0,14 %, 0,009 %, 0,003 % [9]. Перші укра-
їнські поселення на визначеній території 
датуються другою половиною – кінцем 
ХІХ ст. У радянський період культура 
місцевого населення зазнавала транс-
формацій, аналогічних до тих, що й в 
Україні, крім того, пострадянські зміни 
в Україні та Киргизстані також були по-
дібними. Відтак, у сільській місцевості, 
де могли б зберегтися рештки традицій-
ної культури переселенців, знаходимо 
рудиментарну мережу клубів, будинків 
культури, на базі яких подекуди існують 
фольклорні колективи. Дійсно, на від-
міну від Тулчанського повіту Румунії, 
у Чуйській області існують сільські ко-
лективи, які виконують місцевий укра-
їнський фольклор, а також інші народні 
пісні, свідомо запозичені з «метрополії» 
(напр., ансамбль «Голоси України» із 
с. Новопокровка). 

Утім, головним репрезентантом укра-
їнської етнічності в Чуйській області та 
м. Бішкеку (за рахунок його статусу сто-
лиці) є Українське товариство Киргизької 
Республіки «Берегиня» (далі – УТКР), а 
в Тулчанському повіті Румунії ним є міс-
цеве відділення Союзу українців Румунії 
(далі – СУР). Наше дослідження буде зо-
середжено саме на діяльності їхніх дочір-
ніх ансамблів – відповідно «Барвінку» та 
«Задунайської Січі».

Хор «Задунайська Січ» при Тулчан-
ському відділенні СУР було створено на-
прикінці 1980-х років. До його складу 
входили учениці старших класів Тулчан-
ського педагогічного ліцею, які походили 
з українських родин та вивчали україн-
ську мову в ліцеї, а також виявили ба-
жання вивчати українські пісні під керів-

ництвом Марії Карабін. Маючи музичну 
освіту, М. Карабін залучила до хору ін-
ших членів СУРівського осередку. Вліт-
ку 1992 року з ініціативи голови Союзу 
С. Ткачука та Я. Колотило хор було на-
звано «Задунайська Січ». Над виконав-
ською майстерністю хору працював також 
учитель музики згаданого ліцею Д. Мі-
ронов і диригент із Запоріжжя Ю. Ів-
ченко [10]. Сьогодні в хорі бере участь 
старше покоління СУРівського осередку, 
понад два десятки хлопців та дівчат під-
літкового віку й понад десяток дітей. 

Більшість костюмів, які використовує 
сьогодні хор «Задунайська Січ» у сце-
нічних виступах, передана з України за 
сприяння В. Ющенка під час його прези-
дентства. Дівчата підліткового віку висту-
пають у білих сарафанах, прикрашених 
геометричним та рослинним орнаментами; 
сарафани підперізуються широкими чер-
воними кушаками, які зав’язуються бан-
том. На деяких фотографіях видно, що 
ці ж сарафани часом використовують як 
додільні сорочки, поверх яких одягають 
червоно-жовті плахти, червоні попередни-
ці з вишитими на них квітами, червоні 
керсетки з аналогічним квітковим малюн-
ком; на голову – вінок зі штучних кві-
тів, а на ноги – червоні черевики. Хлопці 
вбрані в червоні атласні шаровари, підпе-
резані широкими блакитними кушаками, 
чорні чоботи, білі сорочки з нашитими в 
районі грудей, довкола коміру та манже-
ті смугами геометричного та рослинного 
орнаменту. Старші жінки під час виступів 
одягають просторі білі орнаментовані со-
рочки, довгі чорні горботки («опинки») та 
чорні керсетки з рослинним орнаментом, 
серед аксесуарів – різноманітне намисто й 
штучна червона квітка у волоссі. Чолові-
ки старшого віку виступають у звичайних 
брюках та білих сорочках із нашитим гео-
метричним або рослинним орнаментом. 
Під час виступу «Задунайської Січі», на 
якому ми були присутні, вокаліст хору 
Георгій Мунтян був одягнений у кучму 
та довгий червоний кунтуш з прорізами 
в рукавах, виконаний ніби за портретом 
«знатного малоросійського шляхтича» ав-
торства Т. Калинського, який О. Рігель-
ман використав у своїй праці про «Малу 
Росію» та козаків [6, іл. 3].

З музичних інструментів ансамбль ви-
користовує здебільшого баян та акордеон.  
Крім того, згаданий вокаліст задавав 
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ритм, шкрябаючи довгою дерев’яною лож-
кою по, вочевидь, старовинному рубелю 
(до цієї семіотичної та функціональної 
трансформації ми ще повернемось). 

Головою УТКР і художнім керівником 
народного ансамблю «Барвінок» (м. Біш-
кек) є Володимир Нарозя, 1961 року на-
родження. Він має вищу музичну (НПУ 
ім. М. Драгоманова) та юридичну (Кир-
гизький національний університет) освіту, 
тривалий час очолював музикознавчу ка-
федру Бішкекського педагогічного коле-
джу. До Киргизстану переїхав у 1986 році, 
у 1991 року організував ансамбль «Бар-
вінок», а 1993 року – УТКР [7]. Члена-
ми обох товариств є деякі викладачі та 
студенти згаданого коледжу, однак не 
всі з них ідентифікують себе як україн-
ці [НВВ].

Що стосується костюмів ансамблю 
«Барвінок», то вони мають різне похо-
дження: частина пошита на фабриці в Ки-
єві на замовлення Української всесвітньої 
координаційної ради, інші надані Фондом 
Дж. Сороса, у якому певний час працю-
вав В. Нарозя, врешті, деякі з костюмів 
пошиті вокалісткою ансамблю О. Рай-
ською [НВВ]. Жіночий стрій в ансамблі 
представлено короткими фабричними со-
рочками з червоно-чорним геометричним 
та брокарівським орнаментом; додільними 
сорочками з рослинним орнаментом та 
призбираними рукавами; чорними сценіч-
ними горботками та керсетками з яскра-
вим рослинним орнаментом (від «румун-
ських» їх відрізняє тільки орнамент!); 
синіми попередницями та червоними кер-
сетками (також прикрашені рослинним 
орнаментом); світлими вовняними плахта-
ми в крупну клітинку (як «шотландки»); 
поясами-крайками (поверх чорних горбо-
ток також одягають червоні кушаки); ви-
шитими й рясно прикрашеними чільцями, 
вінками зі штучних квітів (які одягають 
навіть жінки похилого віку). О. Райська 
також пов’язує собі очіпок. Чоловічий 
стрій учасників складається з фабричних 
вишиванок із геометричним орнаментом, 
широких червоних кушаків, червоних ат-
ласних шароварів, білих брюк із доволі 
дивним геометричним візерунком черво-
ного кольору на нижньому краю штанин 
(такий самий візерунок на червоних чо-
бітках деяких учасниць), на фотографіях 
також можна побачити темно-коричневу 
свиту, кучму, картуз. 

З музичних інструментів ансамбль ви-
користовує акустичну гітару, баян, бубон. 

Розглянемо конкретні приклади висту-
пу означених колективів, вивчаючи, як 
відображається у них українська тради-
ційна культура та українська етнічність.

Ми спостерігали за виступом хору «За-
дунайська Січ» 27 липня 2016 року під 
час фестивалю «Тиждень міжетнічного 
кіно», який проходив на центральній пло-
щі м. Тулча. Спочатку різні «покоління» 
хору виступали по черзі: старше – з піс-
нями, молодше – з піснями й танцями, 
на завершення весь ансамбль разом ви-
конав декілька пісень, які супроводжу-
вались танцями дітей. Репертуар виступу 
складався переважно з історичних пісень 
козацького періоду й декількох ліричних. 
За твердженням учасників хору, такі піс-
ні, як «Повіяв вітер степовий», «Ой на 
горі вогонь горить» успадковані ними «від 
батьків та дідів» [10]; з іншого боку, піс-
ні на кшталт «Ой на горі женці жнуть», 
«Несе Галя воду» й деякі інші, безсумнів-
но, були вивчені за аудіо-записами з «ме-
трополії». Про останнє свідчить, зокрема, 
і техніка виконання, адже першу групу 
пісень виконують у манері, близькій до 
автентичної, сільської, другу ж групу – 
у формі «популярних» хорових обробок 
народних пісень, поширених в Україні. 

Цікавим для нашого аналізу є той факт, 
що старше покоління учасників хору укра-
їнську мову розуміє й здебільшого розмов-
ляє нею, а от молодше (і особливо діти) 
мало або зовсім не розуміє, мовою повсяк-
денного спілкування для них є румунська. 
Відтак, діти й частина підлітків виконува-
ли пісні мовою, яку вони переважно не ро-
зуміють, однак на сцені вони вдавали, що 
володіють нею. Більше того, завдяки сце-
нічному одягу вони репрезентували себе 
як природні носії цієї мови. За виступом 
«Задунайської Січі» спостерігало близько 
200–300 людей – мешканці міста, перехо-
жі, батьки виступаючих. Більшість із них, 
на наш погляд, цілком розуміли або навіть 
знали напевно, що ці діти в повсякденні 
є румуномовними, але все одно через них 
якимось чином формували своє уявлен-
ня про українську національну культуру. 
Що відбувається у свідомості людини-гля-
дача, розташованого на перетині отаких 
супереч ливих знань? Це додаткова пробле-
ма, пов’язана з репрезентацією етнічності 
в діаспорному середовищі; тут ми лише 
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означуємо її, оскільки вона не пов’язана 
безпосередньо з завданнями нашої статті. 
У цьому ж контексті варто згадати, що діти 
й підлітки на репетиціях танцювальних 
номерів спілкувалися румунською мовою 
(ми були присутні на одній з репетицій). 
Сам по собі цей момент не є проблематич-
ним, адже українці «метрополії» так само 
вивчають вальс, сальсу або «східні танці», 
спілкуючись українською чи російською 
мовою. Однак у таких випадках вони пе-
реважно не намагаються представити себе 
первинними носіями цих культур. У  та-
кий спосіб, вивчаючи танці, українці на-
магаються скоротити віддаленість від цих 
культур. Цілком вірогідно, що ці діти або 
їхні вихователі також свідомо намагають-
ся наблизитися до культури своїх предків 
(так чинять будь-які реконструктори тра-
диційної культури), але глядачі сприйма-
ють (або повинні сприймати) це як прояв 
автентики, як щось властиве цим дітям як 
носіям української культури.

Інший цікавий приклад: активістка 
тулчанського відділення СУРу Лаура До-
рофтей співала оброблену народну пісню 
дуже нерозбірливою українською мовою 
(якою вона також не володіє), нерозбір-
ливою для нас, приїжджих з України, 
власне, небагатьох на площі, хто мав би 
зрозуміти текст. Однак інші гості, скоріш 
за все, сприймали це виконання як «нор-
мальну» українську мову, і це ще один па-
радокс репрезентації етнічності та сприй-
няття такої репрезентації глядачами.

Отже, у цьому виступі хору «Задунай-
ська Січ» можемо виділити такі символіч-
ні рівні репрезентації української тради-
ційної культури: 

а) відтворення місцевого варіанту пісен-
ної культури українських переселенців; 

б) виконання народних пісень, транс-
формованих шляхом академічної та/чи 
«популярної» обробки й запозичених хо-
ром з «Великої» України;

в) імітація виконання народних пісень, 
трансформованих означеним чином;

г) сприйняття та узагальнення образу 
«української культури» – це та «праця», 
яку виконує глядач у своїй свідомості.

Виступ «Барвінку» й УТКР загалом 
розглянемо на прикладі їхньої участі в 
Міжнародному фестивалі кулінарної та су-
венірної продукції, який проходив 24 жов-
тня 2015 року в м. Бішкек. Інформацію 
про нього маємо від голови УТКР В. На-

розі й завдяки фотографіям. З огляду на 
тематику фестивалю, важливим компонен-
том участі була презентація національної 
кухні. Як українські страви були пред-
ставлені: борщ, вареники, коровай, пи-
роги, а також рулет. Ймовірно, більшість 
із них дійсно репрезентують традиційну 
кухню українських переселенців. Учасни-
ки ансамблю були одягнені в описані вище 
сценічні костюми, причому саме в цьому 
заході молодь представляли учасники ан-
самблю, що ідентифікують себе як кирги-
зи й походять із киргизьких або змішаних 
родин. Відтак, ситуація подібна до тієї, що 
й у випадку з українською діаспорою в Ру-
мунії. Однак там ми спостерігаємо румуні-
зованих нащадків українського населення, 
а в бішкекському «Барвінку» українську 
культуру частково представляють люди, 
чиї предки не належали до українського 
етносу, хоча для них, на відміну від «за-
дунайців», вивчення української мови опо-
середковане добрим знанням російської. 

Пісні, що відтворювались «Барвін-
ком», не відображали місцевої пісенної 
традиції українських переселенців, однак 
були вивчені за аудіо записами «популяр-
них» та / чи академічних обробок народ-
них пісень з «Великої» України. Пісні, 
що виконувались, були переважно лірич-
ного характеру, частина з них – історичні. 

Найбільш цікавим моментом у цьому 
випадку, на наш погляд, є те, що «тлом» 
для виступу УТКР та «Барвінку» слугу-
вали автентичні українські рушники, при-
везені з «метрополії» (причому, судячи з 
орнаменту, з різних регіонів) і 4 широко-
форматні світлини з фотомайстерні «Треті 
півні», на яких зображені жінки різного 
віку в автентичних строях [8]. Навіть не-
фахівець може помітити різницю між сце-
нічними костюмами учасників «Барвінку» 
та вбранням, зображеним на світлинах. 
Однак ця різниця в жодному разі не зазна-
вала рефлексії з боку учасників ансамблю 
і, можливо, гостей фестивалю (хоча з при-
воду останніх ми не можемо стверджувати 
напевно). Фарфорові фігурки в «україн-
ському стилі», представлені як сувенірна 
продукція, також більше нагадували сце-
нічні образи учасників «Барвінку», ніж 
реконструйовані образи з  фотографій. 

Таким чином, символічні рівні репре-
зентації української традиційної культури 
під час згаданого фестивалю у Бішкеку 
складалися дещо інакше:
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а) автентичні артефакти (рушники) як 
«тло» і традиційне вбрання на світлинах, 
привезених з «Великої» України;

б) відтворення традиційної кухні укра-
їнських переселенців;

в) виконання народних пісень, транс-
формованих шляхом академічної та/чи «по-
пулярної» обробки й запозичених ансамб-
лем з «метрополії»;

г) сприйняття та узагальнення образу 
«української культури» («праця» гляда-
ча, гостя фестивалю).

Підсумовуючи, слід зазначити, що вка-
зані діаспорні товариства («Задунайська 
Січ» та «Барвінок») не займаються ціле-
спрямованою реконструкцією української 
традиційної культури. Вони зберігають 
певні фрагменти традиційної культури 
переселенців, причому в досить специфіч-
них умовах: окремі пісні (за лінгвістичної 
румунізації у Тулчанському повіті) й ку-
лінарні традиції (за переважання «пост-
радянської» та глобальної систем харчу-
вання в Киргизстані). Вони переймають з 
«метрополії» та репрезентують образи ет-
нічної культури – переважно трансформо-
ваної через сценічний «фольклоризм» [4]; 
зустрічається, втім, і презентація автен-
тики (кунтуш у «задунайців», рушники 
й фотографії в Бішкеку). Ці практики не 
завжди супроводжуються збереженням 
чи прийняттям української ідентичності 
їхніми виконавцями (у складній іденти-
тарній ситуації перебувають румунізова-
ні нащадки задунайських переселенців, 
у більш визначеній, але від цього не менш 
парадоксальній – киргизи з ансамблю 
«Барвінок»). Утім, учасники діаспорних 
товариств дійсно представляють на рівні 
рідного для них міста й регіону «україн-
ськість» – так, як вони самі її розуміють 
й уявляють.

Перспективним напрямком для подаль-
ших досліджень у цій царині вважаємо 
вивчення мотивації учасників діаспорних 
товариств, особливо молоді. Адже в умо-
вах занепаду й екзотизації традиційної 
культури (доречне слово, між іншим, – 
«екзос» – зовнішній, чужий), коли соці-
альні стратегії не надто сприяють підтри-
манню української ідентичності, ці молоді 
люди займаються вивченням і відтворен-
ням пісень, танців і матеріальної куль-
тури, які походять з традиційного села 
«Великої» України. Такий вибір потребує 
додаткового антропологічного аналізу.

примітки
1 Втім, є думка, що офіційні показники 

чисельності українців занижені, оскільки 
багатьом українцям було приписано на-
ціо нальну приналежність за громадян-
ством [5, с. 415].
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SUmmary

The article attempts to analyze the practices of reconstruction and representation of Ukrainian 
traditional culture in two diaspora’s societies (Tulcea, Romania and Bishkek, Kyrgyzstan). In 
both cases, Ukrainians constitute a very small ethnic minority, yet, they try to represent their 
ethnicity in public. The mentioned cultural societies provide their activities in different contexts: 
intensive assimilation among the youngest generations of the diaspora in Romania, as well as in-
volvement of the Kyrgyzs proper into representing the Ukrainian ethnicity, creates a complicated 
situation, in which different symbolic orders can be distinguished. 

Firstly, in both places some fragments of migrants’ traditional culture (particularly, in folk-
lore and cuisine) are preserved. Secondly, each diaspora society adopt from the metropolis and 
represent images of the ethnic culture mainly transformed via scenic folklorism and academic 
performance style. Thirdly, in some cases an imitation of performance of folk songs transformed 
in such a way takes place. 

The author analyses a semantic confusion arisen during social actors’ representing themselves 
as language and culture bearers with not being them actually, as well as attracting authentic 
elements of the Ukrainian traditional culture (rushnyks brought from the metropolis, and photos 
with images of appropriate costumes) to this representation. 

A particular attention is given to clothes used by diaspora societies during their performances. 
They are predominantly scenic, manufactured, and at that, identical elements are observed in 
both Romania and Kyrgyzstan (being diverse only in fragments of ornaments). However, there 
are some cases of purposeful reconstruction of Ukrainian ancient garments (e.g., a kontusz; a long 
chemise down to the ground), which, though, are put into specific performing context. 

Anyhow, members of the diaspora societies actually represent the Ukrainian ethnicity at the 
levels of their native towns and regions, and in the ways, as they comprehend and imagine it.

Keyword: diaspora, traditional culture, folklorism, reconstruction, representation, ethnicity.
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УДК 646.5:392.5(477.43/.44) Лілія Іваневич 
(Хмельницький)

РЕГІОНАЛЬНО-ЛОКАЛЬНІ РИСИ НАРОДНИХ ВЕСІЛЬНИХ 
ГОЛОВНИХ УБОРІВ пОДІЛЬСЬКИХ УКРАЇНЦІВ 

У статті на основі аналізу відомих і маловідомих праць та музейних фондових колекцій ви-
світлюється проблема дослідження регіональних особливостей традиційних весільних головних 
уборів подолян ХІХ – першої половини ХХ ст. Уперше подається характеристика народних ве-
сільних головних уборів українців усіх субрегіонів Поділля.

Ключові слова: традиційні весільні головні убори, українці Поділля, субрегіони, регіональні 
та локальні риси, ХІХ – перша половина ХХ ст.

В статье на основе анализа известных и малоизвестных работ и музейных фондовых коллек-
ций раскрывается проблема исследования региональных особенностей традиционных свадебных 
головных уборов подолян ХІХ – первой половины ХХ в. Впервые подается характеристика на-
родных свадебных головных уборов украинцев всех субрегионов Подолья.

Ключевые слова: традиционные свадебные уборы головы, украинцы Подолья, субрегионы, 
региональные и локальные черты, ХІХ – первая половина ХХ в.

The issue of the investigation of regional features of traditional wedding head attires of Podillia 
representatives of the ХIX – early XXth centuries is studied in the article as a result of analysis of 
famous and little known works and museum fund collections. The folk wedding head attires of the 
Ukrainians from all subregions of Podillia are described for the first time.

Keywords: traditional wedding head attires, maidenish and youth ones, the Ukrainians of Podillia, 
subregions, regional and local features, the ХIX – early ХХth centuries.

Наукові праці та музейні колекції 
чітко доводять той факт, що тра-

диційне весільне вбрання українців ви-
різнялося передусім головними уборами. 
Історико-етнографічний регіон Поділля, 
субрегіони (або локальні зони) якого ха-
рактеризувалися своїми особливостями у 
виготовленні весільних головних уборів, 
не є винятком. Їх розмаїття та багатова-
ріантність зацікавили науковців, етно-
графів, істориків, краєзнавців, мистецтво-
знавців ще в другій половині ХІХ ст. й 
викликають інтерес донині. Тому вивчен-
ню специфіки саме народних весільних 
дівочих та парубочих головних уборів Бу-
ковинського, Західного, Східного й Цен-
трального Поділля присвячується наша 
стаття. Актуальність проблематики поси-
люється також зростанням, окрім загаль-
ноукраїнських, ще й специфічно регіо-
нальних та локальних (субрегіональних) 
історико-етнографічних досліджень. 

Історіографія окресленої теми частко-
во охоплює праці відомих науковців та 
етно графів кінця ХІХ – початку ХХІ ст., 
зосібна Я. Головацького [9], П. Чубин-
ського [36], Х. Вовка [4], О. Воропая [5], 
К. Матейко [27; 28], Г. Стельмащук [34; 

35], Я. Кожолянко [18], М. Костише-
ної [25], Т. Ніколаєвої [30; 31; 32], Г. Ко-
жолянка [16; 17], М. Білан і Г. Стельма-
щук [1], З. Васіної [3], О. Федорчук [37], 
О. Косміної [23], Г. Врочинської [6], 
В. Косаківського [20], альбоми О. Куль-
чицької [26], З. Васіної і Т. Косміної [24], 
Л. Волинець [2; 10] та ін. З окремою ін-
формацією про весільні головні убори по-
дільських українців можна ознайомитися 
в статтях М. Юкальчук [54], В. Косаків-
ського [21; 22], Л. Пономар [33], Л. Галь-
чевської [8], Г. Медведчук [29] та Л. Іва-
невич [11; 12; 13; 14; 15].

Джерельною базою статті є матеріали 
власноруч опрацьованих авторкою статті 
фондових колекцій традиційних головних 
уборів подолян Національного музею 
українського декоративного мистецтва 
України [43], Українського центру на-
родної культури «Музей Івана Гончара» 
(м. Київ) [49],  Музею етнографії та ху-
дожнього промислу Інституту народознав-
ства НАН України [40], Національного 
музею ім. А. Шептицького (м. Львів) [42], 
Вінницького [38], Тернопільського [46], 
Хмельницького [50] та Чернівецького [52] 
обласних краєзнавчих музеїв, Чернівець-
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кого обласного художнього музею [53], 
Одеського державного історико-крає-
знавчого музею [44], Чернівецького му-
зею народної архітектури та побуту [51], 
Тиврівського [47] та Тульчинського [48] 
районних краєзнавчих музеїв (Віннич-
чина), Державного історико-культурного 
заповідника «Межибіж» [39], навчально-
наукової лабораторії етнології Кам’янець-
Подільського національного університету 
ім. І. Огієнка [41] та приватної колекції 
А. М. Трембіцького [45] (Хмельниччина). 

З урахуванням локальних і локально-
зональних відмінностей Буковинського, 
Західного, Східного й Центрального По-
ділля та на основі аналізу історіографії й 
джерельної бази дослідження спробуємо 
висвітлити регіонально-локальні риси по-
дільських народних весільних дівочих та 
парубочих головних уборів ХІХ – першої 
половини ХХ ст.

Найбільшим різноманіттям вирізняли-
ся власне дівочі весільні головні убори. 
Г. Стельмащук запропонувала класифіку-
вати українські традиційні дівочі весільні 
головні убори за способом носіння: на-
чільні (вінки-обручі, масивні барвінкові 
вінки й підковоподібні вінки), потиличні 
та комбіновані [35, с. 202, 204, 206]. 

Зважаючи на регіональну специфіку, 
дівочі весільні головні убори подолянок 
доцільніше ділити за ознакою конструк-
тивної форми на вінки, вінкоподібні, пла-
тові й хусткоподібні убори та прикраси 
до дівочих весільних вінків. При цьому 
вінки та вінкоподібні убори за способом 
носіння могли бути начільними, потилич-
ними (напотиличними) або комбіновани-
ми. Останні поєднували в собі ознаки на-
чільних і потиличних уборів.

У свою чергу серед подільських дівочих 
весільних вінків за способом виготовлен-
ня виокремлювали виті (звиті), плетені 
(сплетені) та шиті (зшиті). Виті (зви-
ті) вінки виготовляли із зілля (барвінку, 
батіжків хмелю, безсмертника, василька, 
любистку, м’яти, рути, шавлії й інших лі-
карських рослин) або з воску, лою та па-
рафіну. Плетені (сплетені) – з польових 
(волошки, маку, ромашки) та інших кві-
тів (мальви, рожі (ружі)) і ягід (вишні, 
горобини, калини). Шиті (зшиті) вінки 
виготовляли зшиванням між собою кві-
тів із зілля, паперу, стрічок, стружки або 
тканини. До вінків чіпляли різнокольо-
рові (серед них і золотисті або сріблясті) 

стрічки (бинди, лєнти, лянти, стьонж-
ки)  – парчеві або шовкові, без оздоблен-
ня або декоровані вишитими квітковими 
узорами (нитками чи бісером), ткані з ко-
льоровими орнаментами.

Вінкоподібні дівочі весільні голов-
ні убори мали вигляд обруча зі стрічки 
(«квітки», «заушники» (навушники, на-
ушники, навушниці, підвушники, позау-
шники)), тканини (згардочка з волочкою), 
картону (вінок-обруч), лубу, пасма коно-
пель чи льону або соломки, сплетених у 
косу, солом’яної стрічки; корони або ци-
ліндра з картону («вінок», «капелюшин-
ня», «карабуля», «коробка» – комбіновані 
убори) чи з лубу («коди» (кода, кодина) – 
комбінований убір); шапочки з оксамиту 
або каптура (капелюшка). Названі основи 
вінкоподібних уборів наречених оздоблю-
вали квітами з паперу, намистин, бісеру і 
стрічок, ґерданами, ґудзиками, дзеркаль-
цями, лелітками, монетами, намистина-
ми, пір’ям, різнокольоровими кульками з 
вовни, травою ковили тощо. Вінкоподібні 
убори подолянок доповнювали барвінко-
вим вінком.

Майже в усіх куточках Поділля плато-
ві й хусткоподібні дівочі весільні головні 
убори використовували на весіллі після 
обряду розплітання коси (окрім вельо-
на). З-поміж платових варто виокремити 
ті, якими покривали голову молодої, – 
«гимбер» (имбер, імбер), «рантух» (ран-
тушок), «серпанок» та «вельон» (велян, 
вильон – фата весільна) як додатковий 
пізніший весільний головний убір [11]. 

Наприклад, на Вінниччині в с. Мань-
ківка Бершадського району та сс. Пере-
пільчинці й Рахни-Лісові Шаргородсько-
го району головний убір білого кольору, 
яким покривали молоду, називали «гим-
бер» (имбер, імбер). У сс. Левків і Соко-
лівка Крижопільського району весільний 
головний убір білого кольору з домо-
тканого полотна йменували «рантухом» 
(рантушком). В інших куточках Поділля 
головний убір з тонкого прозорого домо-
тканого полотна білого кольору, шо ним 
покривали наречену, побутував під на-
звою «серпанок», хоча в смт Брацлав та 
с. Годіївка Тростянецького району так на-
зивали безпосередньо фату [8, с. 188–193; 
11, с. 853–854].

На початку ХХ ст. на Поділлі, крім 
вінка, спорадично поширився такий ве-
сільний головний убір, як вельон (велін, 
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велян). Моду на нього українки перейня-
ли із Західної Європи, спочатку в містах, 
а згодом – і в приміських селах. Широко-
го використання цей головний убір набув 
вже у 40-х роках ХХ ст. Утім, у багатьох 
селах зафіксовано побутування і вінка, 
і вельона або їх поєднання. Траплялися 
випадки, коли традиційний вінок нарече-
на одягала в суботу, а вельон – у неділю. 
Згодом традиційний вінок (і спосіб ком-
понування його з вельоном) став іншим. 
Зокрема, у 1925–1930 роках на Тернопіл-
лі одночасно з барвінковим вінком одяга-
ли вінок із зелених галузок мирту, який 
доповнював вельон [35, с. 210].

До подільських хусткоподібних нале-
жали дівочі весільні головні убори, якими 
молодій у день весілля жінки пов’язували 
голову – «рубок» (рубочок – с. Хоменки 
Шаргородського р-ну, Вінницької обл., 
Східне Поділля)), «нафрама» (нафрами-
ця) тощо [8, с. 188–193; 11, с. 853–854]. 

На Поділлі також застосовували при-
краси до дівочих весільних вінків із 
фар бованого пір’я або штучних квітів 
(«за тикані кучері», «качурині кучері», 
«кві точка», «кучері», «фавори» та ін.). 

Обов’язковим складником дівочого ве-
сільного головного убору ХІХ – першої 
половини ХХ ст. був барвінковий вінок, 
який одягали як під головний убір, так і 
поверх нього [11; 35, с. 196–203].

На Буковинському Поділлі (Заставнів-
ський р-н та північна частина Хотинсько-
го р-ну Чернівецької обл.) дівочі весільні 
головні убори мали свої локальні відмін-
ності. Крім типових вінків із штучних 
квітів зі спущеними на спину стрічка-
ми, які могли чіплятися як до вінка [18, 
с. 151], так і окремо до коміра верхнього 
плечового одягу [16, с. 61], побутували 
особливі вінкоподібні комбіновані убо-
ри, характерні лише для цього субрегіону 
Поділля та деяких інших локальних зон 
Буковини. Серед них найпоширенішими 
були «вінок» і «капелюшиння» (капелю-
шиня). В окремих селах Буковинського 
Поділля на межі із селами Верхнього 
Буковинського Попруття можна було по-
бачити такі убори, як «карабуля» (кара-
булі, коробулі), «коди» (кода, кодина) й 
«коробка». Спільним для всіх цих видів 
дівочих головних уборів була основа, яку 
виготовляли з картону та / або з «лубка» 
й обтягували тканиною [18, с. 143–149, 
190; 25, с. 77–78].

Головний убір нареченої «вінок» мав 
вигляд вузької картонної смужки (короб-
ки), до якої прикріплювали вінок овальної 
форми передньою частиною, нахиляючи 
на чоло, причому коробку закріплювали 
на тім’ї. Простір, що утворювався між 
маківкою й вінком, заповнювали штуч-
ними квітами, сухозліткою й додатково 
оздоблювали різнокольоровою тканиною, 
монетами, дзеркальцями тощо [16, с. 61; 
18, с. 149].

«Капелюшиння» – високий картон-
ний циліндр (18–22 см), який навколо 
декорували рядками ґерданів, смужками 
парчі, скляними намистинами, шовковою 
тасьмою, низом – стрічками з монетами, 
спереду – квітами з оксамиту, паперу і 
шовку, іноді – дзеркальцем, а ззаду – 
різно кольоровими стрічками. Для його 
прикрашання зверху застосовували ко-
вилу (місцеві назви – «шовкова трава», 
«Боже тіло»). Інші оздоби «капелюшин-
ня», зокрема нанизані на стрічку або 
тасьму дрібні монети, називалися «мар-
ками», монети великих розмірів (пере-
важно чотири монети) – «шустками», 
шовкові китиці – «китичками» [16, с. 61; 
18, с. 150]. Під убір над чолом клали 
червону стрічку – «коду». Траплялися 
випадки декорування картонного кар-
каса «капелюшиння» рядками позумен-
ту – «золотими гальонами», а також ви-
користання замість маленьких монеток 
кругленьких бляшок – «парочок», які 
чіп ляли до нижньої частини убору спере-
ду. У с. Василів Заставнівського району 
«капелюшиння» спереду теж прикраша-
ли різнокольоровими паперовими квіта-
ми [35, с. 208, 210]. 

Буковинські подолянки подекуди носи-
ли й такий вінкоподібний весільний убір, 
як «карабуля». Він мав форму картонної 
корони, суцільно обшитої тканиною (пе-
реважно червоного або чорного кольорів). 
«Карабулю» оздоблювали ґерданами, ма-
лими скляними перлами, пір’ям павича та 
стяжками, штучними квітами з паперу і 
яскравої вовни, а позаду – світлими ко-
льоровими стрічками завдовжки близько 
80–100 см. Причому дві крайні стрічки 
найчастіше були однакового кольору й  
розташовувалися спереду на грудях по 
обидва боки. В окремих селах до тильної 
сторони центральної частини «карабулі» 
чіпляли пучок ковили під назвою «трава» 
[16, с. 60; 18, с. 143–144].
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До початку 60-х років XX ст. як ве-
сільний головний убір нареченої Буко-
винського Поділля інколи використову-
вали «коди» (кодини). Вони складалися 
з коробки (картонного чи луб’яного ци-
ліндра 5–6 см заввишки й 8–10 см діаме-
тром) та власне самих «кодів» (картонно-
го циліндра 6–7 см заввишки і 10–11 см 
діаметром, який одягали зверху на ко-
робку). Коробку з обох боків обтягували 
яскравою тканиною або темною вовняною 
ниткою, а картонну основу «кодів» – пе-
реважно білою тканиною. «Коди» декору-
вали двома рядами горизонтальних пар-
чевих смужок, рядком плетіння з бісеру 
та подекуди рядком металевих карбова-
них пластинок. Спереду їх прикрашали 
також штучними квітами з вовни, марлі, 
оксамиту, паперу й шовку, іноді вузли-
ками зі сріблястих і золотистих ниток 
сухозлітки тощо, з боків – навушними 
прикрасами. Часто «коди» оздоблювали 
двома рядами штучних квітів. Нижній 
ряд складався з 15–18 поодиноких кві-
тів, а верхній – із квітів, поєднаних по 
п’ять у букети (туфочки), завдяки яким 
головний убір прибирав конусоподібної 
форми. При цьому верхній край «кодів» 
завершували пучки сухозлітки – «коло-
ски» та ряд паперових квітів – «кучері». 
Позаду «коди» обов’язково декорували 
стрічками (кодинками). «Кодинки» при-
шивали до щільної стрічкоподібної (по-
перечної) основи способом часткового 
накладання однієї на іншу (як у «кара-
булі»). Чіпляли «кодинки» або до во-
лосся (трохи нижче основи головного 
убору, із додатковим закріпленням над 
вухами), або до плечового одягу на спи-
ні. Крім цього, у кодову коробку клали 
80–100 стебел жовто-білої ковили («Боже 
тіло», «султан»). Складниками «кодів» 
слугували подвійна широка стрічка, що 
спадала на спину від основи убору до 
нижнього рівня «кодинок», та призбира-
на поперечна стрічка, яку прикріплювали 
до навушних прикрас. Останнім оздоб-
лювальним елементом «кодів» були три 
букетики квітів, що по одному чіпляли 
до волосся посередині та обабіч голови 
на потилиці. Кріпили «коди» на тім’ї – 
приколювали або пришивали коробки до 
щільно складеного волосся. Кольорова 
гама «кодів» теж особлива – у світлих 
м’яких тонах («вмерлий цвіт») [16, с. 60–
61; 18, с. 145–146; 35, с. 210]. 

У деяких селах Заставнівського райо-
ну, зокрема в с. Погорілівка, побутував 
вінкоподібний дівочий весільний голо-
вний убір «коробка». Він за конструкцією 
нагадував «коди». Відрізнялися ці убори 
тим, що для декорування «коробки» за-
стосовували нанизані на стрічку й при-
шиті по колу до нижнього краю основи 
монети. Крім цього, верхній край осно-
ви «коробки» завершувався підрізаним 
пір’ям павича. За матеріалами Я. Кожо-
лянко, в етнографічній літературі XIX ст. 
цей вид дівочого весільного головного 
убору трапляється також під назвою «ка-
рабуля», що дає змогу припустити пізні-
ший час виникнення самої назви «короб-
ка» [18, с. 148–149; 51; 52; 53]. 

На Буковинському Поділлі існувало 
кілька способів виготовлення весільно-
го барвінкового вінка. Перший спосіб 
(за Я. Кожолянко) полягав у тому, що 
листочки барвінку нашивали на червону 
стрічку чи на вербову кору та покривали 
зверху фарбою золотистого кольору. По-
золочений барвінковий вінок одягали під 
весільний головний убір так, що його краї 
ледь виглядали з-під нього [18, с. 150]. 

Г. Стельмащук засвідчила, що на 
Буковинському Поділлі до барвінково-
го позолоченого вінка чіпляли монети 
та зубчики часнику (по одному із чоти-
рьох боків) для оберегу нареченої (за 
давньослов’янським звичаєм) від усього 
злого з чотирьох сторін світу [35, с. 203]. 
Другий спосіб виготовлення весільного 
барвінкового вінка зафіксований дослід-
ницею в с. Веренчанка того-таки Застав-
нівського району – барвінок нашивали на 
обручик й золотили позліткою. Причому 
цей обручик робили як із соломки, так 
і зі стрічки (бинди). Стрічку складали 
удвоє-утроє, а всередину клали дерев’яне 
лико (лубочок) для цупкості. До вінка 
прикріплювали вісім монет («чотири па-
рочки ментиків») попарно в чотирьох міс-
цях (над чолом, скронями і на потилиці). 
До нижнього краю вінка чіпляли ще й 
вовняні кульки (китички) (дві – над чо-
лом і дві – над скронями), кожну з яких 
нашивали на зубок часнику. Дослідниця 
припускає, що раніше китичку та часник 
пришивали в чотирьох місцях, як і в бар-
вінковому позолоченому вінку для захис-
ту. Цікаво, що стрічки прив’язували до 
коралів або стрічок на шиї, а не до вінка 
[35, с. 204]. 
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Третій спосіб виготовлення весільно-
го барвінкового вінка побутував також 
у с. Веренчанка Заставнівського району. 
Барвінкові листочки склеювали медом, 
накладаючи їх на довгу червону стрічку 
(«кодину») лише посередині, та золотили 
позліткою. Кінці «кодини», що були без 
барвінку, зав’язували на потилиці й спус-
кали на спину. Зверху барвінковий вінок 
доповнювали віночком з паперових квітів, 
між якими на дротиках прикріплювали 
маленькі дзеркальця та блискучі намис-
тини («цвіточки»). Таке поєднання декору 
було досить ефектним, адже коли молода 
повертала голову, все це рухалося, бли-
щало й вигравало кольорами. Стрічки в 
цьому весільному уборі теж чіпляли не до 
вінка, а до стрічки, покладеної горизон-
тально від плеча до плеча на спинці кеп-
таря [35, с. 204]. 

Парубочі весільні головні убори на Бу-
ковинському Поділлі мали свої особливос-
ті. Це зазвичай були фетрові та солом’яні 
капелюхи (брилі) з широкими полями, 
плетені технікою «косичка» (кісочка). Фе-
трові капелюхи оздоблювали дзеркальця-
ми, ромбоподібними квітами з двома зрі-
заними протилежними кутами (усе поле 
квітки вишивали бісером), ковилою, пір’ям 
качура, павича або півня та стрічками. 
Солом’яні брилі декорували ґерданами, 
дзеркальцями, квітами з бісеру, волічки, 
паперу й шовку, пір’ям качура, павича чи 
півня, стрічками, ковилою (с. Погорілівка, 
Заставнівський р-н) [14, с. 388; 18, с. 190]. 

Наречений, як і наречена, під час за-
просин на весілля позначав свій головний 
убір певним атрибутом. Так, на Буковин-
ському Поділлі молодий для запрошення 
на весілля одягав святковий солом’яний 
капелюх з ґерданами навколо тулії убору 
та пір’ям і ковилою («шовковою травою») 
або пір’ям павича і квіткою збоку головно-
го убору. У с. Веренчанка Заставнівсько-
го району наречений одягав овечу шапку 
(кучму), до якої з правого боку чіпляв по-
золочений барвінковий віночок із чотирма 
пришитими вовняними кульками (як і у 
вінку нареченої). Під кульки були при-
кріплені «чотири парочки» по дві монети 
(ментики) та по одному зубчику часнику 
(під монетами) знову ж таки для захисту 
від усього лихого чотирьох сторін світу 
[35, с. 216–218].

Надзвичайно різноманітними, яскра-
вими й дивовижними були весільні голо-

вні убори українок Західного Поділля 
(Борщівський, Бучацький, Гусятинський, 
Заліщицький, Підволочиський, Теребов-
лянський, Тернопільський та Чортків-
ський р-ни Тернопільської обл.). Тут 
у ХІХ – на початку ХХ ст. побутували 
весільні вінки та вінкоподібні начільні 
головні убори у вигляді обруча або ша-
почки (каптура, капелюшка). Як вінки, 
так і вінкоподібні начільні головні убори 
обов’язково поєднувалися з барвінковими 
весільними вінками різних форм (плос-
кі й об’ємні) і різного діаметру, що часто 
були золоченими. До прикладу, в с. На-
стасів Тернопільського району виготов-
ляли масивні весільні барвінкові вінки 
технікою накладання барвінку листочок 
на листочок. Вінок золотили, до нього 
кріпили багато різнокольорових стрічок. 
Проте вже на початку ХХ ст. в цьому селі 
до вінка ззаду чіпляли лише одну білу 
стрічку [35, с. 204].

На Західному Поділлі широко по-
бутували весільні вінкоподібні начільні 
головні убори у вигляді обруча. Їхня ло-
кальна особливість проявлялась у висо-
ті обруча та матеріалі, з якого його ви-
готовляли. Найбільшу популярність мали 
картонні та луб’яні обручі, що їх західні 
подолянки прикрашали ґерданами, моне-
тами, штучними квітами та стрічками [35, 
с. 202; 40; 42; 46]. 

Скажімо, весільний вінкоподібний 
убір із с. Колодрібка Заліщицького райо-
ну складався із твердого обручеподібно-
го каркаса, на який нашивали начільну 
стрічку. Її декорували квітами та двома 
рядами сплетених із вовни червоних кіс. 
Спереду убору з обох сторін поверх кіс 
прикріплювали металеві кружечки з дзер-
кальцями, а ззаду на потилиці й плечах 
висіли пасма червоної пряжі. В інших се-
лах над начільною стрічкою клали вузь-
кий або дуже масивний позолочений вінок 
із барвінку. Листочки викладали за прин-
ципом рибної луски, а щоб вони трима-
лися, склеювали медом і соком часнику. 
У цьому також убачали обереговий зміст 
[1, с. 191, 194].

У Борщівському районі вінкоподіб-
ний убір молодої мав вигляд маленького 
обручика або стрічки, до яких чіпляли 
багато різнокольорових стрічок, додава-
ли ґердани, живі або штучні (з волічки) 
квіти чи вінок, пір’я качок («качурині 
кучері») і павичів та «фавори». «Фаво-
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ри» виготовляли з вузеньких, складених 
квіткою, стіжків, до серединок яких при-
шивали лелітки. Крім того, поверх убо-
ру обов’язково накладали вінок, сплете-
ний з барвінкового позолоченого листя 
[2, с. 35–36]. 

Крім картону та лубу, як основу до ве-
сільного вінкоподібного убору застосову-
вали пасма конопель чи льону або солом-
ку, сплетені в косу чи солом’яну стрічку 
заввишки 3 см (подібні убори побутували 
на Покутті). Зокрема, у с. Переволока Бу-
чацького району барвінкові листочки на-
кладали на конопляне або льняне пасмо, 
скріплюючи тонкою мотузкою, яку хова-
ли між барвінком. Завдяки мотузці убір 
тримався цілим. Листочки барвінку, скла-
дені один на одного, могли також нашива-
ти на обруч. Над чолом такий весільний 
убір покривали позліткою та чіпляли три 
квіточки (купочки), вишиті намистинами 
(пацьорками). Частину убору, вільну від 
позлітки, ззаду оздоблювали стрічками 
так, щоб біля обличчя були стрічки роже-
вого кольору. Волосся над чолом закру-
чували петлями (мушками), на які накла-
дали тверду і блискучу начільну стрічку 
(намушницю), декоровану намистинами 
й обшиту золотим позументом [1, с. 191; 
35, с. 203].

В окремих селах Борщівщини дівча-
та на весілля плели вузенькі косички із 
соломи, які зшивали у формі обруча. До 
цього вінкоподібного убору прикріплюва-
ли вузенькі стрічки з різнокольоровим бі-
сером і лелітками [2, с. 35–36]. 

Основою весільного вінкоподібного 
головного убору нареченої Західного По-
ділля могла бути й оксамитова шапочка, 
оздоблена низками коралів та рядами 
дрібних квітів з різних матеріалів. Кві-
ти на потилиці збирали в букет, а чоло 
прикрашали золоченим вінком з барвінку. 
Ззаду чіпляли шовкові стрічки, які спа-
дали на плечі [23, с. 72].

Надзвичайною складністю та пишністю 
вирізнявся весільний вінкоподібний убір 
молодої Гусятинського району Тернопіль-
ської області. Він складався з оксамито-
вої шапочки (каптура), яку суцільно роз-
шивали рядами орнаментальних бісерних 
стрічок («силянок»), кольорових намис-
тин і дрібних штучних паперових квітів. 
Безпосередньо на потилиці штучні квіти 
формували в букет, а від нього на пле-
чі спускали різноколірні шовкові, у тому 

числі й візерункові стрічки. Біля вух до 
шапочки прикріплювали «кучері» з фар-
бованого пір’я качура або павича. Поверх 
весільного убору на чоло одягали вузький 
позолочений барвінковий вінок, укладе-
ний лускоподібно [1, с. 191; 24, с. 14]. 

У с. Волківці Борщівського району на-
речена прикрашала голову кількома ряда-
ми ґерданів (дзюмбалів), накладаючи їх 
щільно один до одного у вигляді капелюш-
ка. Між ґерданами чіпляли різноманітні 
квіти та китички, а ззаду – шовкові й візе-
рункові стрічки. У смт Мельниця-Поділь-
ська, що також на Борщівщині, до начіль-
ної стрічки прикріплювали на висоті вух 
оздоби – «навушники». Їх виготовляли 
обмотуванням кольоровою волічкою кру-
жечків із твердого паперу [2, с. 35–36].

Варто зауважити, що молода та дружка, 
коли запрошували на весілля, позначали 
свої головні убори спеціальними знаками-
символами. Так, у с. Лошнів Теребовлян-
ського району наречена до заплетеного в 
одну або дві коси волосся прикріплювала 
на тім’ї білу стрічку, зелені галузки мірту 
(мирту) й аспарагусу. У свою чергу друж-
ка чіпляла до коси на потилиці  рожеву 
стрічку. У с. Заздрість і наречена, і друж-
ка заплітали волосся у дві коси, опускаю-
чи їх на спину. Причому до кожної з кіс 
від їх основи наречена зав’язувала по од-
ній рожевій стрічці, а дружка – по черво-
ній. У с. Настасів молода та дружка теж 
заплітали волосся у дві коси, але закру-
чували їх довкола голови, а у волосся за-
кладали букет. Крім цього, до волосся на 
потилиці наречена чіпляла білу стрічку-
стонжку (стьонжку), а дружка – рожеву 
або червону [1, с. 190–191; 35, с. 196].

Щодо парубочих весільних головних 
уборів Західного Поділля, то вони також 
мали свої знакові символи. Наприклад, 
у с. Лошнів Теребовлянського району на-
реченому до шапки прикріплювали гілоч-
ку мирту, білу стрічку і квітку. До того 
ж до шлюбу букетик у молодого був з лі-
вого боку шапки, а після вінчання буке-
тик йому перечіплювали на правий – «бо 
вже жонатий». У с. Переволока Бучаць-
кого району до головного убору наречено-
го – чорної овечої шапки – з правого боку 
пришивали барвінковий вінок діаметром 
16–17 см, а поряд з ним – букетик. Шап-
ка дружби позначалася лише букетиком 
[35, с. 216–218]. В інших селах Бучацько-
го району побутували парубоцькі весільні 
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смушеві шапки з маленькими барвінкови-
ми віночками та квітковими букетиками 
з правого боку. Весільна шапка молодо-
го з Теребовлянського району вирізня-
лася квіткою й стрічкою білого кольору 
[1, с. 190].

Крім шапок, у теплі пори року наре-
чені (парубки) Західного Поділля носи-
ли солом’яні капелюхи (брилі, крисані), 
які відрізнялися висотою стіжка, шири-
ною крис, способом плетіння («в зубці» 
або «зубчики», «косичкою» або «в коси-
ці», «у сім стрілок»), формою та декором. 
За цими ознаками в кожному селі одно-
го лише Борщівського району капелюхи 
були неоднакові, не згадуючи вже про різ-
ні райони Тернопілля в межах Західного 
Поділля. Так, в одних селах солом’яні ка-
пелюхи Борщівщини прикрашали тільки 
гарасівками (тканими вовняними кольо-
ровими стрічками) або чорною вовною, 
в інших (наприклад, у с. Германівка) – 
ґерданами, трясеницями, квітами (живи-
ми, паперовими, волічковими), фаворами, 
пір’ям качурів, павичів та інших птахів, 
півнячими хвостами тощо. Причому ґер-
дани прикріплювали навколо стіжка, 
а один – навколо підборіддя. Важливо 
наголосити, що всі перераховані оздо-
би могли використовувати лише наречені 
(парубки). У с. Волківці заручена дівчина 
мала сплести молодому до весільного ка-
пелюха ґердан (дзюмбал) [2, с. 31]. 

На Західному Поділлі трапляються 
весільні солом’яні капелюхи, тулії яких 
суцільно декоровані півнячим пір’ям, кві-
точками й вовняними кульками [1, с. 190]. 
Наречений з Гусятинського району носив 
плетений бриль, прикрашений пір’ям ко-
гута [24, с. 14].

Багатим розмаїттям характеризували-
ся дівочі народні весільні головні убори 
й Східного Поділля (усі райони Вінниць-
кої обл.; Бердичівський, Любарський і 
Чуднівський Житомирської обл.; Благо-
віщенський, Гайворонський і Голованів-
ський Кіровоградської обл.; Кривоозер-
ський Миколаївської обл.; Балтський, 
Кодимський і Савранський Одеської обл.; 
Монастирищенський, Уманський і Хрис-
тинівський Черкаської обл.). Найпошире-
нішим тут були саме весільні виті, плетені 
та шиті вінки – багаті й пишні, влітку із 
живих квітів, а взимку зі штучних кві-
тів з вовни, металевих блискіток, намис-
тин, пір’я, провощеного паперу, стружки, 

стрічок тощо. До речі, такі весільні віноч-
ки ще й досі використовують у с. Стіна 
Томашпільського району на Вінниччині 
наречені та старші дружки й різняться 
вони складністю та багатством у молодої 
[8, с. 180; 54, с. 129]. 

Яскравими прикладами весільних ви-
тих і плетених вінків із зілля були барвін-
кові та рутв’яні (рутяні) вінки (віночки), 
що побутували в різних районах Східного 
Поділля, зокрема в Гайсинському районі 
(с. Зятківці) Вінницької області. 

Усі квіти та лікарські рослини, з яких 
виготовляли весільні й святкові вінки на 
Вінниччині, називали «зіллям», рідше – 
«травою». У с. Маньківка Бершадсько-
го району вінок з барвінку, м’яти, шавлії 
тощо вважався ознакою засватаної дівчи-
ни. Наречена обов’язково мала носити 
його зі стрічками (лянтами) весь остан-
ній тиждень напередодні весілля. Вінки з 
рути найчастіше одягала дружка. Звісно, 
головним компонентом весільного вінка 
як символ міцності шлюбу був хрещатий 
барвінок. Молода використовувала його як 
свою відмінну особливість та обов’язковий 
атрибут весілля або в п’ятницю, або в су-
боту під час обряду розплітання коси. На 
Східному Поділлі, коли виготовляли бар-
вінковий вінок, листочки барвінку змащу-
вали медом і часником, щоб захистити мо-
лодих від усякої напасті, та прикрашали 
позліткою (позолотою, «шумихою» – тон-
кі пластинки фольги). Зрідка «шумиху» 
наносили на помащені кислим борщем 
барвінкові листочки, щоб краще приста-
вало (с. Стіна Томашпільського р-ну Він-
ницької обл). Крім барвінку, у вінок на-
реченої іноді додавали васильок, калину, 
м’яту, ружу, руту, шавлію, ще рідше – лі-
лею, пір’я та ялину [8, с. 180, 182–183; 
21]. У с. Гордіївка Тростянецького району 
Вінницької області весільний вінок моло-
дої з барвінку, покритий позолотою, нази-
вали «золотий вінець» [8, с. 190].

Цікавою була традиція весільного 
вінко плетення в с. Стіна Томашпільського 
району. Тут дружки для виготовлення бар-
вінкового вінка спочатку формували «кві-
точки» – чотири стебла зеленого барвінку 
та стебло засушеного василька посереди-
ні. Потім батьки передавали «квіточки» 
старший дружці, а старша дружка – жін-
ці, яка вже з них плела вінок для молодої. 
Ця жінка була знаною в селі майстринею 
з витонченим смаком, уміла робити ве-
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сільний вінок і гарно прибрати наречену, 
тому її запрошували на всі весілля. Варто 
зазначити, що кожна «квіточка» впліта-
лася своїм стеблом у косичку з конопля-
ної «кукли» – основу вінка. Для краси 
та пишності в барвінковий вінок додава-
ли чотири-вісім (обов’язково парне число) 
червоних або рожевих квітів, виготовле-
них із кольорового паперу чи тканини. 
Причому в молодої вінок мав бути значно 
більшим, ніж у молодого, тому плели його 
довше. Готовий весільний вінок нареченої 
жінка ставила на хліб. Пізніше барвінко-
вий вінок клали поверх білого вінка з фа-
тою (вельоном) [8, с. 184].

Весільні вінки Східного Поділля різ-
нилися формою та розміром (передусім 
діаметром). Як виті, так і плетені вінки 
робили у вигляді тонкої гірлянди, яку об-
кручували навколо голови, а двома кін-
цями цієї гірлянди прикривали косу аж 
до самої землі. Для прикладу візьмемо 
села Вінницької області (сс. Хоменки й 
Деребчин Шаргородського р-ну). Однак у 
с. Уяринці Тиврівського району кінці гір-
лянди були завдовжки, як стрічки (бин-
ди) тільки до низу спідниці. Цікаво, що в 
с. Жван Мурованокуриловецького району 
та в селах Чернівецького району листоч-
ки барвінку нашивали двома рядами на 
червону стрічку, яку з’єднували потім у 
вінок. Такий барвінковий вінок молода 
одягала під весільний вінок зі стружки. 
Натомість у с. Вільшанка Крижопільсько-
го району на пришиті у два ряди барвінко-
ві листочки посередині клали третій ряд. 
Причому шили ці листочки лише черво-
ними нитками на білу пов’язку-стрічку 
з домотканого полотна. Окремо до вінка 
одягали стрічку (лєнту) з барвінку [8, 
с. 183]. У с. Сосонка Вінницького району 
барвінковий вінок («підвіночок») одягали 
разом з весільним вінком округлої форми 
з тканини й паперу («чубатий вінок») та 
вельоном [11, с. 852]. 

У багатьох селах Східного Поділля ве-
сільні плетені вінки з барвінку у вигля-
ді гірлянди (довгої петлі) вдягали разом 
з квітковими вінками [54, с. 129]. Такі 
весільні барвінкові вінки тут називали 
ще «довгими» [23, с. 72]. Наприклад, у 
с. Хоменки Шаргородського району Ві-
нницької області молода до шлюбу одя-
гала на голову барвінковий вінок до п’ят 
та квітковий вінок з биндами (пізніше – 
лоєвий) [19].

Варто наголосити, що східноподіль-
ський барвінковий вінок міг бути як окре-
мою частиною весільного дівочого убору, 
так і плестися разом з весільним вінком. 
До весільного убору другого типу ззаду 
чіпляли стрічки [35, с. 203], а вуха часто 
закривали «навушниками» у вигляді кві-
тів, виготовлених з призбираних стрічок, 
нашитих на кружечки з вовняної ткани-
ни та прикріплених до тасьми [8, с. 181; 
35, с. 203].

Дещо згодом вінки із зілля замінили 
вінками зі штучних квітів (з різнокольо-
рового паперу чи стружки) та вінками з 
воску, лою або парафіну. До того ж вінки 
зі стружки дівчата на виданні колись ви-
готовляли власноруч за допомогою різно-
кольорового паперу, картону, стружки, 
дротиків та такого допоміжного нехитрого 
приладдя, як цибуля-сіянка, щоб квіточ-
ки були дрібненькими (зокрема, у с. Янев 
(Іванів) Калинівського р-ну Вінниць-
кої обл.). Як і барвінкові, вінки зі струж-
ки виготовляли відповідно до смаків, 
уподобань та місцевих традицій, тому в 
кожному селі вони були різні – з дрібних 
або великих квітів, із кількох обручників 
у вигляді «корунки» чи «шапочки». Крім 
того, вінки зі стружки купували на ба-
зарі або замовляли в місцевих майстринь 
[8, с. 184].

Весільні дівочі виті вінки з воску, 
лою та парафіну траплялися на території 
Східного Поділля в межах Вінницької й 
Одеської областей. Такі вінки були пере-
важно білого кольору, іноді кольорові. Їх 
називали: «білий» весільний вінок (ло-
йовий – Вінниччина), восковий віночок 
(лойовий – Вінниччина, папіровий, пара-
фіновий, терновий – с. Стіна Томашпіль-
ського р-ну, Вінниччина) [8, с. 184–185], 
парусовий вінок або білий «з парусами» – 
воскований весільний вінок з довгими 
китицями (с. Осички, Савранський р-н, 
Одещина). У Савранському районі Одесь-
кої області найпопулярнішими були саме 
вінки з парафінових крапель і білих квітів, 
прикріплених до обручика [35, с. 179].

До весільних дівочих вінкоподібних 
головних уборів Східного Поділля (знов-
таки найчастіше на території Вінницької 
обл.) належать начільні пов’язки (начіль-
ні бинди, пов’язки-стрічки). Зазвичай 
зверху таких пов’язок наречена одягала на 
голову вінок зі штучних квітів і листочків 
барвінку [1, с. 194] та з купованими шовко-
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вими, парчевими, орнаментованими квіт-
ковими мотивами, стрічками (биндами). 
Найпоширенішими були начільні бинди 
червоного, рожевого й зеленого кольорів. 
Як обов’язкові складники весільних діво-
чих головних уборів Східного Поділля та 
частина посагу наречених, начільні бинди 
закуповували в крамницях чи на базарах. 
У с. Сосонка Вінницького району черво-
на або рожева бинда, зшита посередині в 
дрібненькі складочки, на нитку, вважала-
ся ознакою чесної молодої. Крім того, ба-
гато різнокольорових бинд (від 5 до 400), 
залежно від заможності сім’ї, чіпляли 
до барвінкового вінка, а згодом – вінка 
зі стружки. Причому бинди або нашива-
ли на вужчу биндочку, або закріплюва-
ли на петлю. У сс. Іванівська Слобідка 
й Хомутинці Калинівського району бин-
ди, куплені до революції 1917 року, були 
м’якші й кращої якості, а тому їх у народі 
називали «царськими биндами». Слід за-
уважити, що термін «стрічка» як такий 
набув широко вжитку тільки в радян-
ський період [8, с. 179]. Варто також за-
значити, що в етнографічних фондах Він-
ницького обласного краєзнавчого музею 
зберігаються зелена (13.8 × 18 см) і чер-
вона (3.8 × 102 см) бинди початку XX ст. 
із с. Носківці Жмеринського району. Як 
обрядові, зокрема як весільні вінкоподіб-
ні головні убори, у с. Стіна Томашпіль-
ського району дівчата використовували 
«кутаси», «навушники» й «квітки». «Ку-
тасами» називали ряди стрічок із черво-
ної або зеленої лучки, нашитих на тасьму 
з мотузками для зав’язування. Стрічки 
декорували ґудзичками, скляними на-
мистинами (пацьорками) тощо. Одягали 
«кутаси» на голову так, щоб спочатку 
йшли вужчі стрічки, а вище – ширші. 
Спеціально для цього головного убору 
стінянські дівчата робили зачіску «муш-
ки». Інший вінкоподібний убір «навушни-
ки» (заушники, позаушники) носили як 
окремо, так і в комплексі з «кутасами». 
«Навушники» – стрічка (тасьма) із при-
шитими з двох боків «квітками». Остан-
ні робили з призбираних стрічок, наши-
вали на кружечки з вовняної тканини, 
яку прикрашали бісером, «кутасиками» 
з лучки (вовняні кульки), намистинками. 
Як окремий вінкоподібний убір «квітки» 
відрізнялися від «навушників» тим, що 
мали на стрічці три квітки (одну велику 
посередині між двома меншими на поти-

лиці). До того ж «квітки» з «кутасами» 
могли складати єдиний комплекс або ж їх 
носили окремо [8, с. 180–181]. Так, вінко-
подібний головний убір весільної дружки 
із с. Стіна Томашпільського району, на-
явний у колекції Вінницького обласного 
краєзнавчого музею, також складався з 
«кутасів» і «квітки». Причому «кутаси» 
виготовляли у вигляді оздобленої ґудзич-
ками й скляними намистинами стрічки, 
зшитої з чорної тасьми, та з мотузками 
для зав’язування [8, с. 181, 183].

Як прикрасу до дівочих весільних він-
ків використовували «квіточку». Її виго-
товляли з тих самих квітів (матеріалів), 
що й вінок, та накладали посеред голови 
молодої. Така весільна прикраса побуту-
вала на Вінниччині, наприклад, у с. Зят-
ківці Гайсинського району й с. Осолинка 
Літинського району [8, с. 190].

Своєрідні знаки-символи були харак-
терні також для головних уборів нарече-
ної та дружки на території Східного Поді-
лля (особливо на Вінниччині). Зокрема, 
у с. Гуків Могилів-Подільського району 
молода, ідучи просити гостей на весіл-
ля, чіпляла до заплетеної коси одну білу 
стрічку та зав’язувала її на потилиці вели-
ким бантом, причому кінці стрічки сягали 
п’ят. У с. Райгород Немирівського району 
як наречена, так і дружка запрошували 
на весілля у вінках «з парафину», зробле-
них з дрібних різнокольорових (покритих 
воском) квіточок та зі стрічками ззаду. 
Місцеві жителі різниці в головних уборах 
молодої та дружки вже не пригадували. 
Без вінків просили на весілля в с. Печера 
Тульчинського району. Натомість наре-
чена чіпляла квітку до волосся та багато 
стрічок до коси, а дружка вплітала в косу 
тільки одну стрічку. У с. Серебрія Мо-
гилів-Подільського району молода вплі-
тала в одну косу багато бинд, а дружка 
зав’язувала на голову хустку [1, с. 194]. 
Обрядові вінки молодої та дружки зі 
стружки, які вони одягали під час запро-
шення на весілля в суботу, в с. Сосонка 
Вінницького району називали «суботні-
ми» вінками. В окремих селах (напри-
клад, у с. Якимівка Оратівського р-ну) 
«суботній» вінок був єдиним шлюбним 
вінком. Жителі с. Лукашівка Літинсько-
го району Мотрона Василівна (1923 р. н.) 
та Марія Василівна (1937 р. н.) Забо-
лотні пригадують, що в них і в сусідніх 
селах (Якушинці й Зарванці Вінниць-
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кого р-ну) у суботу голову «молодухи» 
повністю уквітчували. Головний убір на-
реченої складався з червоної бинди, ши-
рокого (як долоня) барвінкового вінка з 
гірляндою та вінка й «квітки» зі стружки. 
Причому «квітку» виготовляли з рожевих 
(рожових) і червоних квіточок із зеленим 
листям; вона мала великі розміри та крі-
пилася на голові, повністю її закриваючи. 
Крім того, зі стружки робили «навушни-
ки». А ззаду до вінків на вузьку биндочку 
чіпляли багато (20–40) різнокольорових 
бинд, які закривали всі плечі та спину. 
Варто зазначити, що й сьогодні на Він-
ниччині (с. Осолинка Літинського р-ну) 
молода до «суботнього» вінка з биндами 
одягає «квітку» й барвінковий вінок. До 
того ж барвінковий вінок у цьому селі ви-
плітають круглий, а вгорі над чолом скрі-
плюють трикутничком. У неділю до шлю-
бу молода йшла в «білому» парафіновому 
весільному вінку з розпущеним волоссям 
[8, с. 184, 185]. 

Головний убір молодого зі Східного 
Поділля складався з хутряної, смушевої 
конічної шапки, обвитої навколо весіль-
ним вінком [1, с. 191]. В окремих селах 
Вінниччини до шапки нареченого приши-
вали вінок або квітку з барвінку, рути чи 
шавлії [8, с. 188].

Цікавим був обряд виготовлення ве-
сільного вінка молодому. Спочатку його 
батьки віддавали зв’язані червоною нит-
кою пучечки барвінку («квіточки») на-
нашці, яка їх розв’язувала та передава-
ла світилкам. Ті у свою чергу відривали 
листочки барвінку й подавали по одному 
назад нанашці, котра червоною ниткою 
пришивала їх до картонного кружеч-
ка. Коли нанашка проколювала голкою 
перший листочок барвінку, всі присутні 
починали співати весільних пісень. До 
центру обшитого по колу кружечка лис-
точками барвінку в два ряди нанашка 
пришивала червону квіточку з кольоро-
вого паперу, стрічки чи тканини. Готовий 
барвінковий віночок нанашка пришивала 
нареченому з лівого боку до лацкана під-
жака. Раніше молодому пришивали букет 
(квітку або віночок) до головного убору. 
Так, у с. Зятківці Гайсинського району 
Вінницької області квітку до «молодико-
вої» шапки пришивала сестра молодої – 
старша світилка [8, с. 184].

На території Центрального Поділля 
(Вінь ковецький, Волочиський, Городоць-

кий, Деражнянський, Дунаєвецький, Кам’я - 
нець-Подільський, Красилівський (пів-
день), Летичівський, Новоушицький, Ста - 
ро костянтинівський (південь), Старосиняв - 
 ський (південь), Хмельницький, Чемеро-
вецький та Ярмолинецький р-ни Хмель-
ницької обл.) побутували дівочі весільні 
вінки та вінкоподібні головні убори, які 
поєднували з барвінковими вінками. При-
чому весільні барвінкові вінки у вигляді 
гірлянди наречені носили одночасно з ви-
тими або плетеними вінками з живих або 
штучних квітів та стружки. Маленький 
барвінковий вінок, виготовлений із черво-
ної стрічки, на яку у два ряди були на-
шиті листочки барвінку, молода одягала 
під квітковий, восковий, лойовий чи па-
рафіновий вінок або вінок зі стружки [45; 
54, с. 129].

На Хмельниччині в межах Централь-
ного Поділля набули поширення переду-
сім начільні вінки. Серед них за формою 
найвідомішими вважалися підковоподібні 
вінки. Знали такі вінки й наречені в цен-
тральних східних і південних областях 
України, у деяких районах Волині і Кар-
пат тощо [35, с. 206]. Так, у центральних, 
східних і південних областях України та 
в селах Східного й Центрального Поділля 
підковоподібні вінки виготовляли з вос-
ку, лою або парафіну («білого воску») та 
пучків барвінку, аспарагусу й розмарину. 
Тому такі вінки українці Центрального (як 
і Східного) Поділля називали «білими» 
весільними вінками, восковими, лойовими 
чи парафіновими віночками, а восковані 
весільні вінки з довгими китицями – па-
русовими віночки. Такі вінки могли були 
чисто білого кольору або доповнювалися 
невеликими п’ятипелюстковими паперо-
вими воскованими блакитними, рожеви-
ми чи червоними квіточками або більших 
розмірів червоними трояндами та зелени-
ми листочками. Крім цього, декорували 
воскові, лойові й парафінові вінки сріб-
лястою або кольоровою тонкою фольгою, 
дротиками тощо. Зазвичай такий вінок 
носили, накладаючи зверху на голову, від 
вуха до вуха (підковоподібно) – як коро-
ну («недільні» вінки). Утім, в окремих ку-
точках Центрального Поділля трапляють-
ся й воскові, лойові та парафінові вінки у 
вигляді обруча, які здебільшого одягали 
на весілля в суботу, а тому й називали їх 
«суботніми» вінками [8, с. 184–185; 35, 
с. 206; 39, Т-210, 212, 214, 215].
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Серед весільних дівочих вінкоподібних 
головних уборів Центрального Поділля 
широко побутували різноманітні начільні 
пов’язки. Наприклад, «навушник» (на-
ушник) – головний убір у вигляді стрічки 
з нашитим рядком голубих намистин над 
чолом, а від скронь до потилиці – ряд-
ком розеток (найчастіше сім), зроблених 
з картону, обтягнутого різнобарвними 
нитками (сс. Борсуки, Куча, Новоушиць-
кий р-н) [8, с. 182; 36]. У Чемеровецько-
му районі частиною зимового весільного 
головного убору молодої були «наушни-
ці», виготовлені з квітів у вигляді двох 
чи трьох картонних кружечків, обгорну-
тих вишневими, червоними або чорними 
вовняними нитками, нашитих на пов’язку 
(пряму або із зубчиками) та оздоблених 
дутими скляними намистинами [39, Т-192, 
193]. Центральні подолянки носили й ве-
сільні вінкоподібні убори з налобної чер-
воної гарусівки, прикрашеної квітами та 
намистинами [8, с. 182; 36]. У Кам’янець-
Подільському районі голову молодої при-
крашали чільцем та вінком із барвінково-
го листя й штучних квітів [24, с. 13].

На Центральному Поділлі гостей за-
прошувала на весілля наречена з двома 
дружками, які одягали на голови яскраві 
вінки-обручики. Їх робили з дрібних ко-
льорових квіточок, покритих воском, до-
повнених восковими крапельками. Ззаду 
до такого вінка молода чіпляла більше 
стрічок [1, с. 194]. У с. Греченці Летичів-
ського району під час запрошення на ве-
сілля в суботу наречена одягала обрядо-
вий «суботній» вінок зі стружки, що був 
частиною весільного вінка [15].

На весільний обряд у селах сучасної 
Кам’янеччини, розташованих на узбереж-
жі Дністра, позначився вплив сусідніх 
сіл, що належали до Бессарабії. Зокрема, 
у 20-х роках XX ст. у с. Студениця (яке, по-
трапивши в зону затоплення у зв’язку з бу-
дівництвом Дністровської ГЕС, у 1981 році 
припинило своє існування, а його жителі 
були переселені до сусіднього с. Колодіїв-
ка Кам’янець-Подільського р-ну) в суботу 
наречена разом із дружками одягалась у 
святкове вбрання для запрошування на ве-
чір «до вінка». У косах дівчат були впле-
тені кольорові стрічки (бинди), а в наре-
ченої ще й обов’язково біла бинда, з якою 
вона ходила також до весілля. У прохо-
лодну погоду молода мусила зав’язувати 
хустину, яку в кожній оселі, безперечно, 

знімала. Перед самим обрядом плетення 
вінка в суботу ввечері наречену одягали в 
домоткану сорочку, «рясну» спідницю та 
декорований червоними шнурами білий 
чугай, взували в юхтові чоботи, на шию 
чіпляли корали (коралі), багато хрестиків 
і медальйонів (минталиків), а у вуха – се-
режки у формі півмісяця (когутки). По-
верх чугая від шиї по спині молодої звиса-
ли донизу різнокольорові стрічки (бинди). 
На голову одягали весільний барвінковий 
вінок, який складався з барвінку, китиць 
калини, колосків жита, головки цибулі й 
квітки з лою. Крім того, у коси нареченої 
вплітали пасмо конопляного прядива. На-
прикінці 1920-х років ввечері молоду по-
чали наряджати у «велін», який готувала 
й пришивала до вінка на весіллі місцева 
майстриня [7]. 

Весільний головний убір нареченого із 
Центрального Поділля складався із шап-
ки та весільного вінка з барвінкового лис-
тя і штучних квітів. Його одягали зверху 
на шапку або чіпляли до правого борту 
чугая (пізніше – жакета) [24, с. 13; 35]. 
Іноді до шапки молодого пришивали вінок 
або квітку з барвінку чи рути [8, с. 188].

Отже, як бачимо, у всіх субрегіонах 
Поділля в ХІХ ст. розвинувся склад-
ний комплекс весільного головного убо-
ру наречених, а вже на початку ХХ ст. 
поширення набули найрізноманітніші 
традиційні весільні головні убори, які 
розрізнялися за формою, матеріалом, 
прикрасами, способом ношення, назва-
ми. Майже в кожному куточку Поділля 
зберігалися характерні традиції, звичаї 
і смаки щодо виготовлення та поєднання 
весільних головних уборів. Це, на нашу 
думку, пояснюється передусім специфі-
кою межування всіх субрегіонів Поділля 
з різноманітними історико-етнографічни-
ми регіонами та районами України, а та-
кож їх перебуванням свого часу в складі 
різних держав. Зазначимо, що в процесі 
подальших історико-етнографічних до-
сліджень плануємо продовжити вивчення 
окресленої проблематики. 
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SUmmary

Description of regional and local features of folk wedding head attires of the Ukrainians from 
all subregions of Podillia (Bukovyna, Western, Eastern and Central) of the ХIX – early XXth 
centuries is presented in the article for the first time as a result of famous and little known works 
and museum fund collections analysis. 

The sources base of the research includes the consideration of fund collections of Podil-
lia Ukrainians traditional attire of the National Museum of Ukrainian Folk Applied Arts and 
Ukrainian Center of Folk Culture Ivan Honchar Museum  (Kyiv), Museum of Ethnography and 
Art Trade of the Ethnology Institute of NAS of Ukraine and A. Sheptytskyi National Museum 
(Lviv), Vinnytsia, Ternopil, Khmelnytskyi and Chernivtsi museums of regional ethnography, 
Odesa State Historical Museum of Regional Ethnography, Chernivtsi Regional Art Museum, 
Tyvriv and Tulchyn District Museums of Regional Ethnography, Vinnytsia region, the State 
Historical and Cultural Preserve Medzhybizh, educational and scientific  laboratory of ethnology 
of I. Ohiyenko Kamiyanets-Podilskyi National University in Khmelnytskyi region and A. Trem-
bitskyi personal collection of clothes (Khmelnytskyi region).

The results of the investigation show, that the basic variety of traditional wedding head attires 
of Podillia Ukrainians has included the majority of their types wide spread in Ukraine. At the 
same time individual samples of folk wedding head attires, typical for Podillia representatives 
only, have been existed. Some of them have occurred only in the separate local zones of Podillia 
region. On the other hand, famous Ukrainian traditional wedding head attires in Podillia have 
been known under different specific local names. The reason of this phenomenon is considered to 
be in Podillia neighbourhood with vivid historical and ethnographic territories of Ukraine and 
also a complex history of this ethnographical region formation.

However, the analysis of previously mentioned materials has assured that the studied issue is 
not investigated completely and therefore it requires a thorough scientific reinterpretation and 
the creation of generalized reference of the development of artistic and stylish peculiarities of folk 
wedding head attires of Podillia Ukrainians and their modern interpretation. 

Keywords: traditional wedding head attires, maidenish and youth ones, the Ukrainians of Po-
dillia, subregions, regional and local features, the ХIX – early ХХth centuries.
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ЧЕСЬКЕ СЕЛЯНСТВО пІВНІЧНОГО пРИАЗОВ’Я:  
ІСТОРИЧНА пАМ’ЯТЬ 1920 -х РОКІВ

У статті розглянуто соціально-економічні зміни в середовищі чехів Північного Приазов’я, 
викликані впровадженням на початку 1920-х років реформи селянського землекористування. 
Встановлено форму громадського господарювання чехів; визначено функції Комітету незамож-
них селян як основного керівного органу радянської влади в сільській місцевості; з’ясовано роль 
чеських кооперативних підприємств у розвитку сільської економіки в період непу. Історичний 
аналіз доповнений польовими матеріалами авторки, записаними від чеських респондентів упро-
довж 2000, 2011–2013 років у Мелітопольському районі Запорізької області. 

Ключові слова: чеські переселенці, Мелітопольський район, історична пам’ять, соціально- 
економічна реформа.

В статье рассмотрены социально-экономические изменения в среде чехов Северного Приазо-
вья, вызванные внедрением в начале 1920-х годов реформы крестьянского землепользования. 
Установлена форма общественного хозяйства чехов; определены функции Комитета независимых 
крестьян как основного руководящего органа советской власти в сельской местности; очерчена 
роль чешских кооперативных предприятий в развитии сельской экономики в период нэпа. Исто-
рический анализ дополнен полевыми материалами автора, записанными от чешских респонден-
тов в течение 2000, 2011–2013 годов в Мелитопольском районе Запорожской области.

Ключевые слова: чешские переселенцы, Мелитопольский район, историческая память, соци-
ально-экономическая реформа.

Social and economic changes among the Czechs of the Northern Azov Sea region, caused with 
the new reform of peasant land use implementation in the early 1920s are considered in the article. 
The form of Czechs social farming is determined; functions of the Poor Peasants Committee as the 
main leading body of the Soviet authority in the village are defined; the significance of Czech coope-
rative enterprises in the rural economy development during the period of New Economic Politics is 
ascertained. Historical analysis is supplemented with the authoress field materials, recorded from the 
Czech respondents during 2000, 2011–2013 in Melitopol distict of the Zaporizhzhia region.

Keywords: Czech migrants, Melitopol district, historical reminiscences, social and economic reform. 

На території Північного Приазов’я 
поряд з українцями мешкають 

представники майже 100 національнос-
тей. Окреме місце серед них посідають 
чехи, найбільшу концентрацію яких спо-
стерігаємо в межах Мелітопольського ра-
йону Запорізької області (у минулому – 
Мелітопольський пов. Таврійської губ.).

Метою даної публікації стало вивчен-
ня соціально-історичних умов проживан-
ня чехів упродовж 1920-х років, коли 
радянським урядом було впроваджено со-
ціально-економічну реформу селянського 
землекористування. Джерельну базу пуб-
лікації сформовано з польових матеріалів 
авторки, записаних від чеських респон-
дентів упродовж 2000, 2011–2013 років 
у Мелітопольському районі Запорізької 
області. 

Варто наголосити, що вивчення історії 
та культури чеської етнічної спільноти 

Мелітопольщини розпочато ще у другій 
половині ХІХ ст., коли в низці крайових 
статистичних збірників з’явилися перші 
відомості про життя переселенців [16; 17]. 
Значну роль у поширенні інформації про 
культурно-політичне, соціально-економіч-
не та громадське середовище приазовських 
чехів відігравали видання «Čechoslovan» 
і «Ruský čech», які друкували в Києві.

У радянський час одні з перших ста-
тей за цією тематикою з’явилися напри-
кінці 1960-х років [24; 26]. Наприкінці 
1980-х років цінний науковий аналіз іс-
торико-етнографічного минулого чехів 
Запорізької області здійснив відомий 
український учений В. Наулко [13; 14]. 
Упродовж 1990–2000-х років самобут-
ність культури нащадків чеських пере-
селенців стала предметом дослідницької 
уваги й мелітопольських краєзнавців – 
С. Воловника [2], В. Заславського [5], 

www.etnolog.org.ua

IM
FE

йон, історична пам’ять, соціально-

IM
FE

йон, історична пам’ять, соціально-

В статье рассмотрены социально-экономические изменения в среде чехов Северного Приазо

IM
FE

В статье рассмотрены социально-экономические изменения в среде чехов Северного Приазо
дов реформы крестьянского землепользования. 

IM
FEдов реформы крестьянского землепользования. 

Установлена форма общественного хозяйства чехов; определены функции Комитета независимых 

IM
FEУстановлена форма общественного хозяйства чехов; определены функции Комитета независимых 

крестьян как основного руководящего органа советской власти в сельской местности; очерчена 

IM
FEкрестьян как основного руководящего органа советской власти в сельской местности; очерчена 

роль чешских кооперативных предприятий в развитии сельской экономики в период нэпа. Исто

IM
FEроль чешских кооперативных предприятий в развитии сельской экономики в период нэпа. Исто

рический анализ дополнен полевыми материалами автора, записанными от чешских респонден

IM
FEрический анализ дополнен полевыми материалами автора, записанными от чешских респонден

дов в Мелитопольском

IM
FEдов в Мелитопольском ра

IM
FEрайоне Запорожской области.

IM
FEйоне Запорожской области.

 чешские переселенцы, Мелитопольский район, историческая память, соци

IM
FE чешские переселенцы, Мелитопольский район, историческая память, соци

Social and economic changes among the Czechs of the Northern Azov Sea region, caused with 

IM
FE

Social and economic changes among the Czechs of the Northern Azov Sea region, caused with 
the new reform of peasant land use implementation in the early 1920s are considered in the article. 

IM
FE

the new reform of peasant land use implementation in the early 1920s are considered in the article. 
The form of Czechs social farming is determined; functions of the Poor Peasants Committee as the 

IM
FE

The form of Czechs social farming is determined; functions of the Poor Peasants Committee as the 
main leading body of the Soviet authority in the village are defined; the significance of Czech coope

IM
FE

main leading body of the Soviet authority in the village are defined; the significance of Czech coope
ive enterprises in the rural economy development during the period of New Economic Politics is 

IM
FE

ive enterprises in the rural economy development during the period of New Economic Politics is 

IM
FE

ascertained. Historical analysis is supplemented with the authoress field materials, recorded from the 

IM
FE

ascertained. Historical analysis is supplemented with the authoress field materials, recorded from the 
Czech respondents during 2000, 2011–2013 in Melitopol distict of the Zaporizhzhia region.

IM
FE

Czech respondents during 2000, 2011–2013 in Melitopol distict of the Zaporizhzhia region.
 Czech migrants, Melitopol district, historical reminiscences, social and economic reform. 

IM
FE

 Czech migrants, Melitopol district, historical reminiscences, social and economic reform. 

а території Північного Приазов’я IM
FE

а території Північного Приазов’я 
поряд з українцями мешкають IM

FE
поряд з українцями мешкають 

представники майже 100IM
FE

представники майже 100 наIM
FE

національносIM
FE

ціональносIM
FE

тей. Окреме місце серед них посідають IM
FE

тей. Окреме місце серед них посідають 
чехи, найбільшу концентрацію яких споIM

FE
чехи, найбільшу концентрацію яких спо
стерігаємо в межах МелітопольськогоIM

FE
стерігаємо в межах Мелітопольського



 129  

В. Києвляніна [6], В. Мохова [10–12], 
В. Тимофєєва [22; 23].

На території Північного Приазов’я чехи 
з’явилися 1869 року. Раніше, 1864 року, 
в Криму, в Перекопському повіті Таврій-
ської губернії, ними було засновано чо-
тири колонії. Оскільки земля виявилася 
непридатною для землеробства, то части-
на чеських емігрантів отримала дозвіл на 
переселення в Мелітопольський повіт, де 
згодом сформувалася нова чеська колонія 
Чехоград (з 1946 р. – с. Новгородківка). 

Упродовж наступних десятиліть, за-
вдяки фінансовій допомозі з боку губерн-
ського та повітового уряду, спостерігалося 
значне зростання соціально-економічного 
та культурного рівня життя чеських се-
лян. Щорічні постанови Мелітопольсько-
го повітового земського зібрання інфор-
мують про те, що до 1915 року загальна 
кількість землі при чеській колонії Чехо-
град становила 3376 десятин (у середньо-
му на одного власника припадало 35,7 де-
сятин родючих ґрунтів), 42 господарства 
мали змогу орендувати лани в сусідніх се-
лах (володіли земельними ділянками зав-
більшки 60 десятин) [20, c. 515; 1, c. 97]. 

До кінця ХІХ ст. в Чехограді було по-
будовано школу та сільську управу (чес. – 
ур́жад, або расправ́а), існувало кілька 
приватних трактирів (чес. – гос́пода) з при-
міщеннями для проведення спільного до-
звілля (чес. – сал), працювали кузня і три 
млини (один – тепловий і два – вітряні). 

На початок ХХ ст. кількісний склад 
мешканців Чехограда істотно змінився. 
Відомо, що до 1886 року в колонії нара-
ховувалося 515 жителів [15]. За даними 
Першого загального перепису населення 
Російської імперії 1897 року в Меліто-
польському повіті мешкало 719 осіб чесь-
кої національності [18, c. 94]. Станом на 
1911 рік кількість мешканців чеської ко-
лонії на Мелітопольщині зменшилася до 
552 осіб [15], а станом на 1914 рік – збіль-
шилася до 587 (101 двір) [20, c. 515].

Лютневу революцію 1917 року в Петро-
граді, звістку про зречення царя та прихід 
до влади більшовиків колоністи зустріли 
із занепокоєнням: більшість чеських ро-
дин належала до заможного селянського 
прошарку і не бажала бути втягнутою в 
будь-які політичні суперечки. Анкетуван-
ня, проведене на початку 1920-х років у 
сільських радах Катеринославської гу-
бернії, до складу якої на той час входив 

і Мелітопольський повіт, свідчило, що 
ставлення богемців і до «червоних», і до 
«білих» було  пасивним [23]. 

З 1920 року радянський уряд, який 
остаточно закріпився при владі, почав 
поступово впроваджувати в місті й селі 
розроблені ним соціально-економічні ре-
форми. Зокрема, 5 лютого КП(б)У при-
йняла закон про землю, відповідно до 
якого держава через місцеві органи вла-
ди одноосібно вирішувала питання щодо 
селянського землекористування. Уна-
слідок цього чехи, як і решта іноземців, 
втратили свій статус колоністів, а з ним 
і велику частину земельних володінь, що 
зробило їхні господарства малоземельни-
ми. Ситуацію погіршував той факт, що в 
Південній Україні, у посушливому степу, 
великі земельні наділи були необхідною 
умовою раціонального ведення господар-
ства [27, c. 31, 87]. Окрім того, радянська 
влада впровадила нову форму сільського 
хазяйнування – колективну, за якої засо-
би виробництва (земля, інвентар, худо-
ба, зерно для посіву тощо) переходили у 
спільну власність членів колгоспів. Базо-
вим механізмом громадського господарю-
вання в Чехограді стала сільгоспартіль 
«Прукоп́ник» («Піонер»). 

Основним керівним органом радянської 
влади в сільській місцевості 1920-х років 
було проголошено Комітети незаможних 
селян (далі – КНС). Їхні члени здійсню-
вали різноманітні державні завдання (пе-
реважно стягнення, конфіскація); розпо-
діляли між бідними родинами відібрані в 
заможних селян землі та надлишки сіль-
ськогосподарської продукції, реманенту, 
худоби; займалися колективною обробкою 
землі та збором врожаю. Наголосимо, 
що дії членів КНС спрямовувалися на-
самперед на розмежування селян за со-
ціальною та майновою ознакою, що поро-
джувало в їхньому середовищі розкол та 
протистояння. 

Ось як про це згадує мешканка села 
А. Халупник 1: «Когда начали создавать 
колхозы, люди разделились на три груп-
пы: беззэмел́ки – у кого совсем не было 
земли; если было немножко земли, ло-
шадка одна – это уже были комнэзам́ож, 
они были незамож́ные, а такие – средние; 
третьи уже были кулаки <...>. Построе-
ние колхоза делилось на три этапа. Сна-
чала в него пошли работать беззэмел́ки. 
А чего ж было не пойти? Хлеб будут печь, 
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на работу будут возить, с работы приво-
зить. Пошли и те, у которых мало зем-
ли было – комнэзам́ож. И было им так 
неплохо. Утром приехал кучер с возом: 
“На работу идешь?” – “Ой, нет, я сегод-
ня буду стирать. Не иду...”. Едет кучер 
дальше, где другие живут, которые пош-
ли в колхоз. Хто хотел сегодня на работу 
поехать – поехал. Домой привезли. Не 
захотел – не пошел. Мама так рассказы-
вала. Видимо, увидели, шо так дело не 
пойдет, – шо до коммунизма так долго 
идти, – и начали раскулачивание. Силком 
в колхоз загоняли. Забирали все. Если 
раньше забирали только лошадей и зем-
лю, остальное все при чехах оставалось, 
и их считали людьми, то когда раскула-
чивали, забрали все до единой тряпки. 
Если работа не нравилась незамож́ним 
или беззэмел́кам, они говорили: “Пусть 
идуть раскулаченные работать!”. Такие 
реплики бросали <...>. Когда нашу се-
мью раскулачивали, – забрали все. Даже 
дитя вытащили с люльки. Положили 
его на пол, а люльку забрали и вынес-
ли. Комсомольцы. Лошади у них, возы 
были. Они собрались – и до раскулачен-
ных. Забирали все, где шо было. Свози-
ли в какой-то сарай или коровник. Мама 
рассказывала, шо приехали к ним, а у 
них неч́его было уже брать. В каструл́ях 
насолены помидоры. Так взяли эти поми-
доры и по двору высыпали, а каструл́ю 
на воз кинули. Приходили сегодня – за-
бирали, завтра опять налетели: может, 
ты шо-то спрятал. Ходили со штыками, 
искали, думали, может, где-то закопано 
было у хозяев» 2.

Зазвичай більшість складу сільської 
ради становили члени КНС – бідняки й 
середняки з колишніх бідняків. У Чехо-
граді членство в міському органі самовря-
дування разом з ними ділили комуністи і 
безпартійні жінки. «Перевибори сільради, 
що відбулися у нас 30 і 31 січня, витягли з 
хати не одну сотню виборців, – писав не-
відомий доповідач із Чехограда під псев-
донімом Уповноважений. – На перевибор-
че зібрання прибуло 402 чоловіка. Жінок 
на зібранні було 174 особи, що становить 
28,9 %. До сільради обрали 8 бідняків, 
5 середняків. Серед обраних є 7 членів 
КНС, 2 жінки і 3 члени партії. Обрали 
всіх тих, кого рекомендували партійні і 
комсомольські осередки й КНС. Відводів 
нікому не дали» [25]. 

Як відомо, державна централізація 
управління економікою, заборона приват-
ної торгівлі, використання продрозкладки 
(вилучення 70 % зерна в сільгоспвироб-
ників), згортання товарно-грошових від-
носин і зрівняльність у розподілі мате-
ріальних благ повністю дестабілізували 
стан народного господарства в радянській 
державі. З метою його покращення в бе-
резні 1921 року на Х з’їзді РКП(б) на змі-
ну курсу «воєнного комунізму» було при-
йнято план реалізації нової економічної 
політики (неп), основними положеннями 
якої стали проведення грошової реформи, 
легалізація різних форм власності, розви-
ток ринкових відносин, заміна продроз-
кладки натуральним продовольчим подат-
ком тощо. 

Встановлено, що в Чехограді заможні 
хазяї, які мали сплачувати державний 
податок на продукти сільського господар-
ства в розмірі 20 % від загальної кількос-
ті, натомість розраховувалися за завище-
ними ставками. Дослідниця С. Волкова 
зауважила, що з початку непу, за одна-
кової врожайності та продуктивності, 
мешканці колишньої чеської колонії пла-
тили податки вдвічі більші, аніж у су-
сідніх німецьких поселеннях [1, c. 120]. 
З’ясовано, що напружене протистояння 
між чеськими селянами, які не погоджу-
валися з розмірами сільськогосподар-
ського податку, і місцевою владою згодом 
розв’язалося завдяки роботі керівника 
артілі «Прукоп́ник» Франца Ваврина, 
який, за словами історика Ю. Луцького, 
«зумів знайти важіль у керівництві сіль-
ської ради і через чеську секцію бюро на-
цменшин при Раднаркомі УРСР владнати 
цю справу та стабілізувати становище у 
селищі» [8, № 29, с. 128]. Як свідчать ар-
хівні документи з канцелярії Управління 
Мелітопольською округою, уже до кінця 
1925 року «незадоволення, яке мало місце 
у зв’язку з обкладенням Чехограду сіль-
ськогосподарським податком п’ятого роз-
ряду, зникло» [3, с. 69–70].

Незважаючи на впровадження непу, 
внаслідок необачної політики «воєнно-
го комунізму» та посухи 1921 року на 
Півд ні України розпочався голод, який 
не вщухав упродовж кількох наступних 
років. За документальними свідченнями, 
віднайденими дослідником О. Дрбалом, 
для постраждалих від безхліб’я жителів 
чеських поселень південних губерній та 
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Криму християнськими громадськими 
об’єд наннями Чехословаччини (Кост-
ницька громада, Чеськобратська церква  
євангельська (далі – ЧБЦЄ), Чехосло-
вацька громада легіонерів) було органі-
зовано термінову гуманітарну допомогу. 
У 1922–1923 роках, за дорученням на-
званих організацій, потерпілі чеські села 
відвідав вікарій ЧБЦЄ Р. Шедий, який, 
окрім розповсюдження продовольства 
серед їхніх мешканців, зібрав і вивіз на 
постійне проживання до Чехословацької 
Республіки 78 дітей з найбідніших селян-
ських родин, а також сиріт. Встановлено, 
що в Чехограді, таким чином, від голо-
ду було врятовано 18 дітей віком від 6 до 
14 років [4]. П. Долежал 3 розповідала: 
«Прадедушка мой, Пир́клов, приехал c 
Чехии. На собаках они приехали. Копа-
ли такие, как окопы, и там жили, пока 
розмоглис́ь <...>. Дедушка Дворжаќов 
всех своих детей музыке учил. У них зем-
ли не было. Они только ездили, играли. 
Когда он приехал, у него уже было два 
сына – Франц и Йосип. А здесь он взял 
замуж Розу Бал́аш, и у него родились: 
Ен́ик, Вац́лав, Пэтра, Кар́эл, Кристин́а и 
Ан́на. Всего – восемь детей. Когда был 
голод, детей забирали отсюда в Чехию. 
[Кто уехал?] Кар́эл, Пэтра и Ан́на. Это 
[19]21-й год был. Чехия тогда помогала 
нашим. Как теперь, так и тогда было. Был 
большой голод, и много детей забрали, не 
только Дворжаќовых. Но я Вам не скажу 
точно, сколько забрали. Многие родители 
боялись, шоб дети здесь не умерли. [Кто-
нибудь из детей вернулся в Чехоград?] 
Нет. Там и  остались» 4.

Наголосимо, що за роки непу в Украї-
ні відбулося відчутне зростання коопе-
ративної мережі. До кінця 1920-х років 
співробітницькі об’єднання діяли май-
же в кожному другому селі. За даними 
дослідниці Л. Якубової, до 1928 року в 
УСРР чехи становили 1,2 % пайовиків 
кредитних товариств, 2,1 % – скотарсько-
молочарських, 0,1 % – буряківничих, 
1,5 % – птахівничих, 5,8 % – кооперативів 
технічних культур [27, c. 223]. Згідно з 
матеріалами Мелітопольського окружного 
статистичного бюро в часи непу в Чехо-
граді функціонувало одне споживче, одне 
тваринницьке, одне молочне кооператив-
ні підприємства [9, c. 13]. Про останнє, 
«Червоний молочар», відомо, що його 
члени брали участь у соціалістичному 

змаганні з Михайлівським 5 скотарсько-
молочарським товариством з метою «як-
найбільше <...> підвищити виробництво 
експортного масла» [21]. Про діяльність 
торгово-заготівельного товариства (купу-
вало або обмінювало в селян надлишки 
їхнього сільськогосподарського виробни-
цтва) можна дізнатися зі шпальт того-
часної преси Мелітопольщини: «Рівно о 
дев’ятій годині з червоними прапорами 
під звуки оркестра червоний обоз виру-
шає до Якимівки, щоб здати “Союзхлібо-
ві” зайвини селянського хлібу. Представ-
ник Чехоградської сільради на подвір’ї 
елеватора відкриває мітинг. Голова чехо-
градського кооперативного споживчого то-
вариства інформує присутніх, що зробило 
кооперативне товариство у справі хлібо-
заготівель: на нас вже поклали завдання 
заготувати 10 000 пудів хліба. Це наша 
перша партія <...>. Представник ОСС 
[облспоживспілки. – М. К.], що при-
їхав вітати перший червоний обоз нового 
врожаю, промовляючи, відзначив черго-
ві завдання кооперації, зокрема в галузі 
хлібо заготівної роботи» [7].

Зауважимо, що районні часописи допо-
відали не лише про господарчі досягнен-
ня кооперативних підприємств, але й про 
недоліки їхньої роботи. «Нещодавно ви-
їздна сесія Кизиярського нарсуду розгля-
нула в с. Чехоград справу прикажчиків 
чехоградського споживчого кооперативно-
го товариства Рибки і Піркла, яких об-
винувачено за 99 артикулом Карного Ко-
дексу. На суді виявилося, що прикажчик 
Рибка, в розпорядженні якого була каса, 
без дозволу правління брав у кредит то-
вар, як для себе, так і для своїх знайомих. 
Платив з каси кооперації за обробку своєї  
землі. Рибка призвів товариство до не-
доліку краму на 2443 карбованців <...>. 
Рибку суд засудив до двох років <...>. 
Піркла – на один рік умовно» [19].

Унаслідок зростання соціально-еко-
номічних труднощів і прибуття до села 
представників інших національностей 
кількість та етнічний склад населення 
колишньої чеської колонії на початку 
1920-х років змінилися. За даними, зібра-
ними істориком-краєзнавцем В. Тимофєє-
вим, до 1923 року в Чехограді нарахову-
валося 806 мешканців, з них – 11 росіян, 
25 українців, решта – чехи (0,15 % від 
загального складу людності Мелітополь-
ського округу). Зі 192 дворів бідняки 
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становили 30 %, середняки – 60 %, за-
можні – 10 % [23]. Дослідник В. Наул-
ко, спираючись на переписні листи Мелі-
топольської округи за 1926 рік, свідчив, 
що до середини 1920-х років у Чехограді 
проживало 860 осіб, з яких 796 – чехи 
[13, c. 181]. За відомостями історика 
С. Волкової, після приєднання до Чехо-
градської сільради хутора Ворошилівка 6 
(після 1927 р.) чисельність членів зазна-
ченої територіальної громади збільшилася 
до 1187 осіб [1, c. 120]. 

Отже, унаслідок нової соціально-
економічної реформи, впровадженої ра-
дянським урядом на початку 1920-х ро-
ків, основним механізмом громадського 
господарювання в чехів стала сіль госп-
артіль, у якій засоби виробництва пере-
бували у спільній власності її членів. 
Керівним органом радянської влади в 
сільській місцевості був Комітет неза-
можних селян. За свідченням очевидців 
тих років, дії останнього мали відвер-
то негативний характер: представники 
КНС проводили обшуки, стягнення та 
конфіскації, розмежовуючи селян за со-
ціальною та майновою ознаками. Зага-
лом масове уявлення сучасних нащадків 
чеських переселенців про спільне минуле 
першої чверті ХХ ст. викликає негативне 
ставлення до дій радянської влади в цей 
період, спонукає оцінити соціально-еко-
номічні умови проживання чехів як не-
приховано важкі. 

примітки
1 У своїй розповіді Анастасія Йосипівна 

Халупник (дів. – Прибил), 1935 р. н., спира-
ється на усні перекази матері.

2 З повним текстом інтерв’ю можна озна-
йомитися в Архівних наукових фондах ру-
кописів та фонозаписів Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського (м. Київ) Національної ака-
демії наук України (далі – АНФРФ ІМФЕ 
НАНУ). – Ф. 57, од. зб. 14, 221 арк.

3 Поліна Василівна Долежал (дів. – Двор-
жак), 1925 р. н.

4 З повним текстом інтерв’ю можна озна-
йомитися в АНФРФ ІМФЕ НАНУ. – Ф. 57, 
од. зб. 14, 221 арк.

5 Михайлівка – селище міського типу в 
Михайлівському районі Запорізької області.

6 Ворошилівка (після 1958 р. – с. Степ-
не) – селище в Мелітопольському районі За-
порізької області.
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Social and economic changes among the Czechs of the Northern Azov Sea region, caused with 
the new reform of peasant land use implementation in the early 1920s are considered in the article. 
The source base of the published work is formed with the authoress field materials, recorded from 
the Czech respondents during 2000, 2011–2013 in Melitopol distict of the Zaporizhzhia region.

The form of Czechs social farming is determined. It is an agricultural artel (cooperative as-
sociation of peasants), where the production means (land, stock, cattle, seed for sowing, etc.) 
are in the joint ownership of its members. The functions of the Poor Peasants Committee as the 
main leading body of the Soviet authority in the village are defined. Its actions are turned by 
the Bolsheviks first of all to the peasants division according to the social and property features, 
generating split and confrontation.  The significance of Czech cooperative enterprises in the rural 
economy development during the period of New Economic Politics is ascertained. In particular, 
the activity of trading and procurement company of Chekhohrad village concerning purchasing 
and barter of agricultural production surpluses is considered. 

In general, the mass notion of the current descendants of the Czech settlers in a new place on 
the common past of the first quarter of the XX century causes a negative attitude towards the 
actions of the Soviet government in countryside during the mentioned period, incites to assess the 
social and economic living conditions of the Czechs as definitely severe ones.
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УДК 81’373.21(477.65) Ірина Малик  
(Кропивницький)

КРОпИВНИЦЬКИй vs ЄЛИСАВЕТГРАД:  
НОВІТНІ ЗМАГАННЯ ЗА ІДЕНТИЧНІСТЬ

У статті йдеться про особливості впровадження Закону України «Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» на Кіровоградщині. Стверджується, що виконання Закону на 
місцях може стати для представників суспільних наук дослідницьким полем з вивчення сучасних 
проблем ідентичності. 

Ключові слова: ідентичність, Кропивницький, перейменування, Єлисаветград, декомунізація.

В статье речь идет об особенностях реализации Закона Украины «Об осуждении коммуни-
стического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и 
запрете пропаганды их символики» в Кировоградской области. Утверждается, что реализация 
Закона на местах может стать полем исследования для общественных наук в процессе изучения 
проблемы идентичности. 

Ключевые слова: идентичность, Кропивницкий, переименование, Елисаветград, декомму-
низация. 

The article is dedicated to the peculiarities of the application of the Law of Ukraine On the Con-
demnation of the Communist and the National Socialist (the Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine 
and the Prohibition of Their Symbols Propaganda in Kirovohrad region. The fact that the imple-
mentation process of this Law at the local level may become a research field for the identity problems 
studying by the representatives of the social sciences is affirmed.

Keywords: identity, Kropyvnytskyi, renaming, Yelysavethrad, decommunization.

Термін «українська революція» має 
своє визначення – це низка подій, 

по в’я заних із національно-визвольною 
бо роть бою українського народу в 1917–
1921 роках. Проте ці процеси тривають і 
донині. Можемо сміливо говорити про су-
часне втілення української революції, яка 
розпочалася з Євромайдану, продовжила-
ся Революцією Гідності та збіглася з періо-
дом збройного вторгнення Росії в Україну.

Сучасні суспільні зрушення наповни-
лися новими сенсами. Одним з них стало 
прийняття Закону України «Про засу-
дження комуністичного та націонал-соціа- 
лістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаган-
ди їхньої символіки».

Достовірна й жива інформація про 
те, як реально втілюється цей Закон на 
локаль ному рівні, може послужити дже-
релом для важливих соціокультурних ви-
сновків. Так трапилося, що мені довелося 
не лише спостерігати процес переймену-
вання Кіровограда, але й бути учасни-
цею та одним з його організаторів поруч 
із представниками проукраїнської інте-
лектуальної спільноти обласного центру. 

Осмислюючи недавні події, коли розгорі-
лися баталії між прихильниками «укра-
їнської» назви міста та «історичної» наз-
ви «Єлисаветград», я б їх назвала ще і 
змаганнями за українську ідентичність. 
Водно час ідентичність протилежної сто-
рони насправді важко визначити, надто 
вона багатолика, це ще чекає свого ви-
світлення. Проте вже зараз варто надати 
необхідні коментарі до тих подій.

Згідно із законом про декомунізацію, 
два обласні центри – Кіровоград і Дніпро-
петровськ – мали ще в лютому 2016 року 
отримати нову назву. У радянські часи 
Кіровоград був названий на честь по-
літичного діяча Кірова, який уособлює 
масштабні злочини радянського режиму, 
визнані світовою спільнотою. Сергій Ко-
стриков-Кіров належав до вищого керів-
ництва Комуністичної партії, що організу-
вала штучний Голодомор по всій Україні. 
Унаслідок її діяльності в 1932–1933 ро-
ках лише на території Кірово градської 
області померли, за достовірними даними, 
від 22 до 25 тис. осіб.

У процесі декомунізації в Кіровограді 
виник ризик повернення імперсько-коло-
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ніальних назв. Тобто, позбавляючись ра-
дянського тоталітарного впливу, виникла 
загроза повернення на мапу України мар-
керів «руского міра». Натомість у про-
українському середовищі міста не було 
вироблено спільного погляду на наймену-
вання, що розбивало саме середовище в 
цьому питанні на десяток локальних груп 
ще з початку 1990-х років. Ці назви – 
Тобілевичі, Кропивницький, Інгулгород, 
Інгульськ, Златопіль, Скіфія, Ексам-
пей, Новокозачин, Центральноукраїнськ. 
Можливо, саме це й ускладнило процес 
перейменування. У Кіровограді протягом 
2015–2016 років ішла неймовірно важка 
боротьба за нову назву міста. Прихиль-
ників повернення місту імперської назви 
«Єлисаветград» було й нині є чимало 
серед російськомовної інтелігенції, біз-
несменів, влади. Зауважимо, що назва 
«Єлисаветград» активно «розкручувала-
ся» впродовж 2009–2014 років як завдяки 
медіа, так і завдяки різним конкурсам, 
проектам. На популяризацію її місцеви-
ми проросійськи налаштованими бізнес-
менами було кинуто значний фінансовий 
ресурс. Активно відпрацьовувала відомий 
сценарій створення «Новоросії» з містом 
Єлисаветградом у Поінгуллі п’ята коло-
на: «Опоблок» і колишні «регіонали», які 
потрапили до партії БПП, проросійські 
громадські організації та церква Москов-
ського патріархату.

Прихильники повернення назви «Єли-
саветград» активно використовували істо-
ричний аргумент – початкову назву міста. 
Це дало підстави сформувати в багатьох 
жителів міста міфологізоване уявлен-
ня про те, що первісну назву змінювати 
не можна, бо це блюзнірство. УПЦ МП 
(або, як її називають у народі, «москов-
ська церква») вдавалася до маніпуляцій 
свідомістю громади. Наприклад, ствер-
джували, що назву «Єлисаветград» «міс-
то носило на честь фортеці Святої Єлиза-
вети». Однак за всю його історію жодної 
церкви, навіть каплички Святої Єлиса-
вети в місті не було, як і не проводили-
ся хресні ходи на честь цієї святої (що 
стало реалією  лише в останні роки). На-
томість герб міста 1845 року чітко засвід-
чує при в’язку до імені імператриці. При 
цьому шанувальники «святої» назви за-
мовчували, що 1752 року з приходом ро-
сійських військ на територію Вольностей 
Війська Запорозького місцевих жителів 

виселили, а їхні землі, за імперською вер-
сією – Дике Поле, захопили нові власни-
ки. Фортецю Святої Єлизавети будували 
як російську військову базу, і саме з неї 
царські війська провели сумнозвісну опе-
рацію знищення Запорозької Січі. Була 
складена навіть загальновідома пісня, що 
підтверджує загарбницьку функцію фор-
теці Святої Єлизавети: 

А в городі та Лисаветі
Все пани собиралися.
Пани – сенатори, пребольшії генерали.
Вони думали й гадали:
– Ой як би ж нам.
Ой як би ж нам 
У їх вольності відібрати? [4, с. 26].

Тому сучасна участь російської церкви 
в перейменуванні міста мала надто ви-
разний ідеологічний та політичний харак-
тер. Це демонстрували учасники мітингів 
проти одного з перших рішень Комітету 
з питань державного будівництва, регіо-
нальної політики та місцевого самовряду-
вання щодо погодження перейменування 
Кіровограда на Інгульськ. Місцевий сайт 
«Перша електронна газета» пише про це 
так: «Багаточисельний десант бабусь з 
іконами читали молитви, хрестились та 
співали церковних пісень. Також вони на-
зивали демобілізованих воїнів АТО зрад-
никами і звинувачували їх у тому, що 
вони “хочуть крові і вбивають братів на 
сході”. Єлисаветградці скандували атош-
никам “Зрадників у болото”. Невідомий 
провокатор навіть намагався видерти з 
рук військових прапор 17-го ОМПБ, але 
йому це не вдалося» [3]. Одна з активних 
громадських діячок, волонтер, біженка з 
Луганщини, була шокована побаченим і 
зі страхом нам говорила: «Давайте щось 
робити з цим, адже у нас все точно так 
починалося...».

Також більшість військових, які про-
живають у місті на Інгулі, неодноразово 
озвучували власну позицію, що повернен-
ня імперської назви в центрі України – це 
заклик для Росії «прийдіть до нас», і що 
з початком збройного вторгнення Росії в 
Україну назва «Єлисаветград» себе ви-
черпала. «Це – великий цинізм та нехту-
вання смертю більше ніж сотні героїв та 
пролитої крові поранених земляків дава-
ти місту російську назву. Куля російсько-
го мушкету з розкопок фортеці Святої 
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Єлизавети (адже у фортеці був трибунал, 
де розстрілювали українських козаків) 
і куля з російського кулемета – привезена 
з Донбасу кіровоградськими десантника-
ми, між якими 250 років різниці – одна-
ково небезпечні. Адже саме повернення 
староімперських назв із нетерпінням че-
кають у Кремлі» (КВ). Демобілізовані 
військові бачили на власні очі, як зараз 
знищують наші українські інституції на 
Донбасі. 

Адепти Єлисаветграда спробували ле-
гітимізувати назву. Для цього вони вда-
лися до так званого громадського опиту-
вання щодо перейменування міста. Ось 
як повідомляло про це Hromadske. TV: 
«У Кірово граді відбулось громадське 
опитування щодо перейменування міста, 
ініційоване міськрадою. Результати опи-
тування міськ рада планує направити до 
Верховної Ради як реальну позицію кі-
ровоградців щодо нової назви для міста. 
На це депутати виділили 350 тис. грн. 
У місцях проведення опитування ніхто 
не контролював його хід – одна людина 
могла проголосувати за будь-яку назву 
кілька разів на своїй і на чужих дільни-
цях. Адже в наметах, де відбувалося опи-
тування, ніхто не перевіряв документи та 
не було списків виборців» [5].

Також протягом дня групи за участю 
журналістів, активістів та свідомих гро-
мадян відвідали різні виборчі дільниці й 
по кілька разів проголосували за різні ва-
ріанти назви міста. Отже, було доведено 
нелегітимність цього опитування, воно не 
відповідало законодавству й було нічим 
іншим, як політичною спекуляцією. 

Важливо зазначити, що в процесі цього 
«перейменувального марафону» ми спо-
стерігали також певні зміни в мисленні 
й самоідентифікації громадян. На жаль, 
тоді не було можливості провести власні 
соціологічні дослідження цих змін. Проте 
матеріали ЗМІ, соціальних мереж, чис-
ленних обговорень засвідчували, що міс-
то пробудилося від байдужості, і значна 
частина громади вважала, що українське 
місто повинне мати «українську» назву. 
Водночас наростало і протистояння між 
прихильниками різних назв, що «вихлю-
пувалося» агресивними випадами один 
проти одного.

Щоб перевести протистояння в площи-
ну дискусії, громадська організація «Спі-
льна дія» ініціювала проведення в Кірово-

граді Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Перейменувальні процеси в 
топоніміці як ціннісний вибір українсько-
го суспільства», аби експерти, науковці, 
краєзнавці могли не тільки запропонува-
ти, але й обґрунтувати свої варіанти на-
зви міста. У ній взяли участь дослідники 
з Кіровограда, Києва, Дніпро петровська, 
Одеси, Запоріжжя, Тернополя та інших 
міст України. Загальна кількість учасни-
ків – 450 осіб.

Співорганізаторами конференції були: 
Український інститут національної пам’я-
ті, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України, Кіровоградський держав-
ний педагогічний університет імені Во-
лодимира Винниченка, Кіровоградська 
міська рада, Кіровоградське обласне то-
вариство ВУТ «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка.

Як наслідок, було напрацьовано уні-
версальні критерії для зміни географіч-
них назв, пов’язаних із комуністичним та 
імперським минулим, зокрема для Кірово-
градської та Дніпропетровської областей.

Узагальнюючи роботу конференції, 
можна дійти таких висновків: повернен-
ня місту Кіровограду колоніальної назви 
«Єлисаветград» є неприйнятним, оскіль-
ки вона суперечить національним інтере-
сам України, увічнює територіальні пре-
тензії Росії на українські землі, стимулює 
російську військову агресію, популяри-
зує російських правителів, які знищили 
українську державність, перетворивши 
Україну на колонію Росії, викликає різ-
кий спротив більшості населення України 
[2, с. 97]. Окрім того, учені напрацювали 
критерії для перейменування міста, які 
враховують історичні особливості розвит-
ку краю, світову традицію, ідеологічну 
незаангажованість, «недражливість» для 
місцевої громади, перспективність для 
економічного розвитку регіону та популя-
ризації його у світі. У результаті обгово-
рення науковцями було запропоновано 
назву «Інгульськ», яка обґрунтовувалася 
світовою та українською практикою ви-
користання гідронімічних назв. Ця назва 
перегукувалася б з історією краю часів 
Української козацької держави. На цій 
території розташовувалися козацьке по-
селення Інгульська слобода, Інгульський 
Кам’янець, діяла Інгульська паланка – 
одиниця Війська Запорозького. Назва 
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«Інгульськ» нагадувала б про козацьке 
минуле.

Серед пропозицій, які обговорюва-
лися громадою, найпопулярнішими були  
назви  «Інгульськ», «Златопіль», «Кропив-
ницький». 

На жаль, під загрозою повернення ро-
сійських маркерів громада не могла собі 
дозволити вибирати між «українськими» 
назвами, як передбачалося законом про 
декомунізацію. Подальші суперечки роз-
горнулися ще інтенсивніше, і назву «Ін-
гульськ» було повністю «заблоковано». 
«Єлисаветградці» уже готувалися святку-
вати перемогу. 

Саме на цьому етапі українським силам 
удалося порозумітися, і було здійснено ще 
одну спробу: висунути на обговорення 
«українську» назву «Кропивницький» на 
честь видатного українського драматурга, 
засновника українського професійного 
теат ру Марка Лукича Кропивницького.

На той момент уже була виконана не-
абияка попередня робота. Громадські ак-
тивісти й експерти із ГО «Спільна дія» 
та Кіровоградської обласної організації 
ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка 
провели адвокасі-кампанію, спрямовану 
на виконання Закону України «Про засу-
дження комуністичного та націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаган-
ди їхньої символіки». «Спільна дія» під-
готувала п’ять інформаційних роликів на 
підтримку «української» назви. Ці відео 
пройшли експертизу Національної ради 
України з питань телебачення і радіомов-
лення, три з них транслювало Кірово- 
градське обласне телебачення. Також 
було створено коаліцію 54 місцевих гро-
мадських організацій – волонтерських, 
ветеранських, правозахисних, екологіч-
них, наукових; підготовлено 25 відкритих 
листів та офіційних звернень до вищого 
керівництва держави, місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування та ін. Ці синхронно спрямо-
вані прагматичні дії, а не безперспективні 
заклики до об’єднання, стали переломним 
моментом у процесі перейменування. Ви-
значну роль відіграли науковці, громад-
ські діячі, волонтери, журналісти, пись-
менники, військові. Підтримали місцеве 
проукраїнське інтелектуальне середовище 
науковці Українського інституту пам’яті, 

Інституту української археографії та дже-
релознавства ім. М. С. Грушевського. 
Остаточно крапку було поставлено завдя-
ки послідовній державницькій позиції Го-
лови ВРУ Андрія Парубія, і вже 14 липня 
2016 року народними депутатами України 
було прий нято Постанову «Про приведен-
ня назви міста Кіровоград Кіровоград-
ської області у відповідність із вимогами 
Закону Украї ни “Про засудження кому-
ністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки”».

Отже, ці змагання за українську іден-
тичність на локальному рівні засвідчили, 
що завдяки організаційним зусиллям зі 
створення широкої коаліції громадськос-
ті, усвідомленню необхідності поступи-
тися результатами та власними зацікав-
леннями, індивідуальними поглядами на 
проблему перейменування громаді міста 
на Інгулі вдалося об’єднатися навколо од-
нієї «української» назви, на що явно не 
розраховували лідери проросійського се-
редовища, які здавна підживлювали сте-
реотипи щодо українського розбрату. 

Зусиллями активної частини прибічни-
ків «української» назви міста було бага-
то зроблено для того, щоб чимало людей 
зі всіх теренів усвідомили, що питання 
пере йменування Кіровограда стосувалося 
жителів не лише обласного центру, але й 
усієї країни – воно загальнодержавне і є 
питанням національної безпеки. 

Тому небайдужість і залучення науко-
вих кіл України, експертного середовища, 
політиків, журналістів, митців, літерато-
рів, блогерів, громадських активістів, де-
мобілізованих фронтовиків вивело питан-
ня з місцевої проблеми на національний 
рівень, що не дозволило пристосуванцям 
та проросійським силам у місцевій владі 
легітимізувати назву «Єлисаветград».

І які б не лунали звинувачення щодо 
рішень Парламенту, що прийняв позицію 
тільки проукраїнської частини населення, 
остаточно було зруйновано плани п’ятої 
колони встановити в центрі України ро-
сійський маркер «Єлисаветград».

Окрім того, варто прислухатися і до 
думки Бориса Гозмана – сучасника Євге-
на Маланюка та Олени Теліги: «Пам’ятай, 
що ти з своїми однодумцями ще не весь 
український народ» [1, с. 232].

www.etnolog.org.ua
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The article is dedicated to the peculiarities of the application of the Law of Ukraine On the 
Condemnation of the Communist and the National Socialist (the Nazi) Totalitarian Regimes in 
Ukraine and the Prohibition of Their Symbols Propaganda in Kirovohrad region. The fact that 
the implementation process of this Law at the local level may become a research field for the 
identity problems studying by the representatives of the social sciences is affirmed. Authentic and 
vivid information concerning this Law practicable implementation at the local level is presented. 
It can be considered as a source for important social and cultural conclusions. The authoress of 
the article has not only observed the process of Kirovohrad renaming, but she is also a participant 
and one of its organi zers alongside of the representatives of pro-Ukrainian intellectual community 
of the regional centre. The events concerning the battles between the supporters of the Ukrainian 
denomination of the city and the so-called historic name – Yelysavethrad are comprehended. The 
authoress calls them a contest for identity, for the right to be Ukrainian on the own land, and not 
a fake Novorossian. Also the identity of the opposite side is considered. It is difficult to determine 
it as it is too diverse and has to be studied yet.

Comments on those events are given with the reference to the mass media: website of the 
First Electronic Newspaper, Hromadske TV, as well as the evidences of the former servicemen. 
A unique experience of the creation of a broad coalition of the community, the understanding by 
the participants of the city on Inhul renaming process the necessity to give in the achieved results 
and own interests, individual views on the renaming problem and the consolidation around one 
Ukrainian name are described. It is concluded that just the efforts of the active supporters of 
the Ukrainian version of the city name have assisted the fact that many people from all terrains 
comprehend that the issue of Kirovohrad renaming concerns not only the regional centre inhabi-
tants, but also it is the problem of the whole country. It is a nationwide issue and it is the mater 
of the national security.

Keywords: identity, Kropyvnytskyi, renaming, Yelysavethrad, decommunization.
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УДК 321.64(092):[930.253+801.81](477.87) павло Леньо  
(Ужгород)

КУЛЬТ СТАЛІНА НА ЗАКАРпАТТІ  
(в архівних даних, фольклорі та усних свідченнях)

На теренах Закарпаття культ Сталіна з’явився в досконалому канонічному вигляді. Згідно з 
ним, вождь є батьком великої сім’ї, членами якої закарпатці стали після Другої світової війни, 
про що незабаром пошкодували. Закарпатська Україна ввійшла до складу Української РСР 
в 1946 році. Однак радянізація її символічного простору, формування й поширення культу вож-
дя розпочалися задовго до колективізації та перетворення краю в Закарпатську область. Місцеве 
населення володіло досвідом проживання в одній з найбільш демократичних країн міжвоєнної 
Європи – Чехословаччині. Проте внаслідок активної пропаганди «виробників» культу воно до-
волі легко перейняло «цінності» радянського тоталітарного суспільства, зокрема й «любов» до 
лідера країни Рад. 

Ключові слова: Закарпатська Україна, Сталін, ідентичність, радянізація, пропаганда, «ви-
робництво» культу вождя.

На Закарпатье культ Сталина появился в совершенном каноническом виде. Согласно ему, 
вождь является отцом большой семьи, членами которой закарпатцы стали после Второй ми-
ровой войны, о чем вскоре пожалели. Закарпатская Украина вошла в состав Украинской ССР 
в 1946 году. Однако советизация ее символического пространства, формирование и распростране-
ние культа вождя начались задолго до коллективизации и преобразования края в Закарпатскую 
область. Местное население владело опытом проживания в одной из самых демократических 
стран межвоенной Европы – Чехословакии. Но в результате активной пропаганды «производи-
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this territory into the typical Soviet region of Transcarpathia. The local Ukrainian-Rusyn population 
has known an experience to live in Czechoslovakia as one of the most democratic countries of the 
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Останні двадцять п’ять років жит-
тя українського суспільства мож-

на охарактеризувати як час перманентних 
соціальних катаклізмів та кризових явищ 
в економіці. Значна частина населення пе-
симістично сприймає дійсність і носталь-
гує за радянською епохою, яку поділяє на 
періоди за правлінням тих генсеків, що 
були при владі тривалий час, – Сталіна, 
Хрущова, Брежнєва та Горбачова.

Від закарпатських інформантів (віком 
від 60 років і старших) було отримано чи-
мало рефлексій про період стабільності та 
пристойний рівень життя за часів Леоні-
да Брежнєва. Зафіксовані під час бесід 

спогади про період радянізації краю, що 
почався після 1944 року, коли війська 
Червоної Армії зайняли тодішню Підкар-
патську Русь, були не лише негативними. 
Чимало співрозмовників, згадуючи важкі 
повоєнні часи, заборону церкви, репресії, 
колективізацію, будівництво соціалізму 
та інші особливості інкорпорації краю 
до складу Радянського Союзу, нерідко з 
повагою пригадували Сталіна, досить ін-
диферентно відзивалися про Хрущова та 
зазвичай позитивно – про Брежнєва.

Оскільки радянський період на Закар-
патті тривав доволі довго, то в цій роз-
відці спробуємо розглянути особливості 
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становлення культу Сталіна та ставлення 
до нього місцевого населення. Джерелом 
рефлексій стали спогади закарпатців, 
більшість із яких народилися в міжвоєн-
ний період та застали чехословацьке прав-
ління, угорську окупацію часів Другої 
світової війни, прихід радянської влади.

Упродовж жовтня 1944 року війська 
Червоної Армії з боями зайняли тери-
торію Підкарпатської Русі (міжвоєн-
на назва Закарпатської області в складі 
Чехо словаччини). Зазначимо, що місцеві 
русини-українці не мали такого травма-
тичного досвіду, пов’язаного з перебуван-
ням тут німецьких та угорських військ, 
яким володіли українці УРСР. Тому вони 
відчували одночасно і радість, оскільки 
фронт пішов на захід, і страх, адже не 
знали чого очікувати від прибулої армії. 
Враження від перших контактів нерідко 
були не на користь червоноармійців. В об-
ласному архіві [2] та спогадах інформан-
тів [12]; (ГМЮ; СІП) знаходимо чимало 
свідчень про мародерство, грабунок, по-
биття й випадки ґвалтувань [10] бійцями 
Червоної Армії.

У листопаді 1944 року І з’їзд Народ-
них Комітетів Закарпатської України 
прийняв Маніфест про возз’єднання За-
карпаття з Українською РСР. Ратифікація 
договору між СРСР та Чехословаччиною, 
яка легітимізувала цей процес, відбулася 
впродовж літа – осені 1945 року. Однак 
радянізацію Закарпатської України та 
відповідну зміну культурного ландшафту 
краю розпочали відразу після прийняття 
Маніфесту. Було проведено кілька етапів 
перейменувань населених пунктів і ву-
лиць, запроваджено революційні свята, 
прийнято радянську символіку, встанов-
лено пам’ятники солдатам Червоної Армії 
та радянським вождям. Доволі швидко 
вулиці й площі краю зарясніли типовими 
бюстами і скульптурами Леніну та Сталі-
ну (при кількісній перевазі останнього). 
Зокрема, станом на 1949 рік у м. Рахові 
було чотири скульптури Сталіну й тіль-
ки одна – Леніну [1]. Ці, а також усі по-
дальші кроки влади засвідчують значний 
досвід відпрацьованої технології «проду-
кування» культу Сталіна, який на терито-
рію Закарпаття привнесли вже в готовому 
канонічному вигляді.

Місцева преса, яку створили відразу 
після проголошення Закарпатської Украї-
ни, активно включилася в пропагування 

образу радянського лідера, використо-
вуючи такі слова, як «вождь», «батько», 
«учитель» тощо. У післявоєнні роки га-
зети обласних органів влади («Закарпат-
ська Україна», «Закарпатська правда», 
«Советское Закарпатье», «Молодь Закар-
паття») доносили до населення інформа-
цію зі всесоюзної «Правди» та частково 
інших республіканських видань. Низка 
районних газет дублювала фактично все, 
що публікувалося в газетах обкому Кому-
ністичної Партії Закарпатської України. 
Промовистими є їхні назви: «Сталінське 
слово» (м. Хуст), «Сталінський прапор» 
(м. Виноградів), «Прапор перемоги» 
(м. Мукачево), «Сталінським шляхом» 
(смт Великий Березний), «Ленінським 
шляхом» (м. Рахів), «Радянська Верхови-
на» (смт Міжгір’я) та ін. Тут маємо саме 
той випадок, коли зміст газет повністю 
відповідав їхнім назвам.

Видання були кишеньковими партій-
ними органами, що успішно виконували 
функцію комунікації з населенням, і цю 
їхню роль у процесі конструювання ко-
лективної ідентичності важко переоціни-
ти. На першій сторінці газет друкували 
фотографії Сталіна, які в нав’язливій 
формі створювали візуальний образ му-
дрого правителя, видатного воєначальни-
ка, батька нації. Технологія відбору зо-
бражень для цієї мети бере початок від 
1920-х років [11]. На сторінках закарпат-
ської преси також друкувалися колек-
тивні листи краян до вождя з прохання-
ми, привітами, побажаннями, трудовими 
зобов’язаннями та навіть політичними на-
казами. Це були формальні, замовні по-
літичні накази, адресовані Сталіну, на 
кшталт: «Не йти на поступки імперіаліс-
там»; «Знайти і покарати внутрішніх 
ворогів радянського ладу» тощо. У пресі 
також часто вміщували його інтерв’ю з 
іноземними журналістами або ж тлума-
чення складних питань, відповідей на які 
потребував народ.

Усі ці, а також інші речі створювали в 
людей враження безпосереднього контак-
ту з лідером країни Рад. Вони формували 
неправдиве відчуття великої родини, де 
кожен є членом єдиної радянської сім’ї на 
чолі з батьком Сталіним; конструювали 
хибний світогляд закарпатців як частини 
радянської нації та країни, де улюбленою 
столицею є Москва і т. ін. Очевидно, та 
частина місцевого населення, яка здобула 
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вищу освіту в міжвоєнні часи, ілюзій з 
приводу особистості Сталіна фактично не 
плекала. Утім, оскільки більшість люд-
ності краю тоді складало неписьменне та 
малоосвічене селянство, то саме воно було 
основним споживачем пропаганди, долу-
чившись до процесу «виробництва» куль-
ту вождя й поповнивши ряди його шану-
вальників.

Газетна інформація доповнювалася зов-
нішніми атрибутами культу: головні ву-
лиці та площі називалися іменем вождя. 
Встановлення пам’ятників Сталіну глибо-
ко релігійна спільнота Закарпаття сприй-
мала як відверте ігнорування заповіді 
«не створи собі кумира». Можливо, саме 
тому нова влада не пішла відразу шляхом 
повної заборони церкви, адже закономір-
но, що в очах місцевого суспільства Ста-
лін не міг конкурувати з Богом. Однак 
минуло не дуже багато часу, і 1949 року 
керівництво ліквідувало греко-католиць-
ку церкву, а православну поставило під 
свій контроль.

На теренах краю масово тиражували 
плакати зі Сталіним, Леніним та Хрущо-
вим, річні календарі зі Сталіним, друку-
вали іншу візуальну пропаганду [3]. Не 
відставали скульптури й художники, які 
отримали можливість непогано заробля-
ти, виконуючи нескладну роботу з копію-
вання тиражованих зображень вождя. Як 
результат – відбулося катастрофічне па-
діння якості їхніх виробів, а тому трохи 
згодом довелося запроваджувати конт-
роль  за такими творіннями.

У перший рік радянської влади на За-
карпатті було запроваджено низку офіцій-
них свят [5]: 1 травня (День міжнародної 
солідарності трудящих), 23 лютого (День 
Червоної Армії), 7 листопада (День Жовт-
невої революції). Були й ті, що прямо 
пов’язувалися з іменем Сталіна: 5 грудня 
(День Сталінської конституції), 18 серп-
ня (День Сталінської авіації) тощо, які 
підсилювали ефект постійної присут-
ності вождя в житті суспільства. Крім 
загально державних свят, відзначали й ті, 
що стосувалися недавньої місцевої історії, 
зокрема, річницю проголошення Маніфес-
ту про возз’єднання Закарпаття з Укра-
їнською РСР, День визволення краю від 
«угорських та німецьких окупантів» та ін.

Судячи з окружних звітів, населення 
активно включалося в проведення дер-
жавних урочистостей – зазвичай рево-

люційні й радянські свята відвідували 
десятки тисяч «трудящих» у містах та 
сотні-тисячі – у селах [4]. Однак у тих 
самих архівних документах подано ін-
формацію, що урочистості були ретельно 
сплановані [6], оскільки існували деталі-
зовані сценарії, були списки обов’язкових 
лозунгів та порт рети вождів, що їх мали 
нести трудящі і т. ін. Вони не дарували 
відчуття радості та не були подіями в 
дусі бахтінської карнавалізації, а стали 
«добро вільно-примусовим» обов’язком, 
який швидко нівелював значення урочис-
тих дат у свідомості людей. 

Не варто, утім, суперечити тому фак-
ту, що перші місяці радянської влади на-
селення сприймало з піднесенням, адже 
сподівалося на краще життя. Тому й на 
урочистості краяни ходили з ентузіаз-
мом. Тим більше, що спершу не заборо-
няли відзначати церковні свята (зокрема 
Різдво) чи використовувати в офіційних 
церемоніях елементи релігійного культу. 
Наприклад, на честь перемоги у війні 
12 травня 1945 року в Ужгороді відбув-
ся офіційно санкціонований органами 
влади церковний подячний молебень [7], 
а в селах у дні революційних свят били 
в церковні дзвони [4]. До 1949 року па-
ралельно з православною продовжувала 
діяти греко-католицька церква, а поряд із 
пам’ятниками радянським лідерам могли 
бути церковні хрести з розп’ятим Ісусом.

Дещо згодом, коли Закарпатська 
Україна стала областю в складі Україн-
ської РСР, розпочалися радянські будні, 
колективізація, репресії, атеїзація краю 
тощо. Життя трудящих занадто відріз-
нялося від їхніх сподівань, офіційні дер-
жавні урочистості нагадували рутинний 
обов’язок, а не свято. За кумедним свід-
ченням, для багатьох краян уся різниця 
в радянських святкуваннях була тільки 
у вазі � портретів лідерів країни, які нес-
ли на парадах: одні – важчі, інші – лег-
ші (БОЮ). Не надто суперечать спога-
дам сучасників відомості, зафіксовані в 
се редині 1950-х років. Одним з таких є 
щоденник студента Ужгородського універ-
ситету Василя Кушніра [9], за зміст якого 
автора згодом виключили з навчального 
закладу й арештували. Там є нотатки, як 
люди вимушено посміхаються та демон-
струють радість, одночасно знемагаючи 
під ношею важких портретів радянських 
вождів під час парадів.
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Негативно ставилися до становища 
в країні та особи Сталіна представники 
інтелігенції, тоді як основна маса селян-
ського населення щиро вірила у вождя. 
Якщо узагальнити спогади таких інфор-
мантів, то побачимо авторитетну постать, 
яку боялися керівники всіх рівнів. В уяві 
пересічного жителя нерідко виникає об-
раз скромної в побуті людини: «Він хо-
див дуже просто. В кирзаках ходив, 
в куфайці, – його не було розпізнати 
від других» (ЛАМ). Утім, за зовнішніс-
тю простої людини бачили особу з над-
природними властивостями. Зокрема, 
у с. Лазещина при будівництві зруйнова-
ного в боях залізничного мосту напроти 
місця, де працювали ремонтники, встано-
вили великий портрет Сталіна. Очевидно, 
його поставили із пропагандистською ме-
тою, однак серед гуцулів поширилася чут-
ка про сакральну силу зображення, і що 
ніби вождь наглядає за робітниками, аби 
ті не сміли порушувати трудовий порядок 
та працювали на совість (КІО).

Місцеві «ґаздовиті» селяни сприйма-
ли Сталіна як хорошого господарника. 
У пам’яті респондентів закарбувалося, 
що за сталінських часів кожного жовтня 
(саме на чергову річницю «визволення 
краю від німецько-угорської окупації») 
відбувалося планове падіння цін та не-
велике зростання зарплатні. Простих лю-
дей приваблювало те, що коли прибува-
ли вагони з товарами широкого вжитку, 
то їх розподіляли «по справедливості» 
серед населення: «Ціни дешеві були при 
Сталіну. <…> Привозили шерстяники 
з Китаю, багато товарів було» (МСС). 
Одночасно представники влади стежили, 
щоб ніхто зі спекулянтів не скуповував 
надлишків. Визнаючи факти репресій 
священиків, арештів керівників і простих 
людей, респонденти вважають, що водно-
час «ніхто не смів красти»; «він був жор-
сткий чоловік, <…> він наводив порядок. 
Війна закінчилася, і все відстроїв»; «був 
[тобто діяв. – П. Л.] закон» (АІВ; ІЮЮ). 
Узагальнює думку значної кількості рес-
пондентів такий вислів: «Я знаю, шо 
Сталін був ізверг, або типир задумовую-
ся, може, він і добре робив. Чесний чоло-
вік не має’ся бояти розстрілів» (ЙЮІ). 
Чимало селян тоді вірили, що Сталін не 
має відношення до репресій. Один з ін-
формантів розповів, що коли арештували 
їхнього священика, то «село його спасло, 

начали писати до Сталіна, шо вун не ви-
нуватий, вун хороший чоловік» (КІС). 
Висловлені спогади, гадаю, переконли-
во підтверджують факт, що міфологічна 
віра «в доброго царя» та ідеали соціальної 
рівності й справедливості до цього часу є 
характерними ознаками світогляду місце-
вих жителів літнього віку. Очевидно, на 
респондентів впливає сучасне становище 
в країні, коли державні посадовці вико-
ристовують владу для власного збагачен-
ня, тому мрії про «порядного тирана, що 
навів би порядок», часто витісняють нега-
тивні спогади про важке життя в середині 
минулого століття на другий план.

Значно більше інформації про культ 
Сталіна знаходимо в спогадах про його 
смерть (5 березня 1953 р.). Загалом отри-
мані свідчення можна поділити на три 
групи. Більшість респондентів конста-
тують розпач, голосіння та сльози бага-
тьох краян:  «Ви знаєте, люди ревли, реві-
ли таке, ги би за якимсь рідним» (ЙЮІ); 
«Усі’сь ме онаділи, ош умер. Батько 
умер! <…> Вірили, ош умер, банували, – 
як дале буде!?» (ІЮЮ); «Один у нас 
сусід <…> та й каже: “Ой, нянько наш 
вмер, уже тепер буде голод”» (ПМВ). 
Значна частина населення свої сподівання 
щодо добробуту й майбутнього розвитку 
пов’язувала з вождем. Цікаво, що інфор-
манти цієї групи дуже рідко зізнавалися, 
що теж плакали чи тужили. Описуючи 
масове горе з приводу смерті вождя, рес-
понденти часто виправдовують сучасни-
ків: «Тоді не мож було інакше»; «Не зна-
ли, що він такий».

Друга група інформантів оповідала 
про радість і полегшення після звістки, 
«що пішов такий кровопивця, що люди 
нищив та забирав в тюрми, та судив за-
даром» (ПММ). Респонденти вважають, 
що за ним тужили тільки щирі комуністи 
й ті, хто тоді добре жив. Щодо інших, то 
вони тільки вдавали сум, «бо інакше не 
можна було» (МІІ); «плакали всі <…>, 
але то всьо штучно було» (КОМ). Прик-
метно, що, розповідаючи про відчуття з 
приводу смерті вождя, деякі з другої гру-
пи інформантів зазначали: «Здох, вмер 
та й усьо» (ЙМЮ). Цим самим вони за-
раховують вождя до розряду не людей 
(або навіть «нелюдей»), адже дієслово 
«здох» («здих») на Закарпатті вживають 
тільки у випадку смерті тварин або дуже 
поганих людей та душогубів.
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Ще одна незначна група відомостей за-
фіксована від тодішніх учнів шкіл або 
студентів училищ. Усвідомлення факту, 
що Сталіна не стало, не змінило ходу їх-
нього життя та думок. А траурні вихідні 
дні, проголошені в закладах освіти, учні 
та студенти використовували для задово-
лення: відпочивали, гуляли, каталися на 
лижах чи санках тощо (ГІФ; ММІ; АІВ).

Усі респонденти наголошують, що особ-
ливо болісно смерть Сталіна переживали 
люди зі східних областей УРСР та рес-
публік Союзу, яких сюди направили як 
спеціалістів або на керівні посади. Бага-
то з них через депресію та розпач вибули 
зі строю на кілька днів чи навіть більше. 
Атеїстичний світогляд не допускає віри 
в життя після смерті, тому усвідомлення 
скінченності буття сакральної особистос-
ті, від якої, здавалося, залежить усе в 
країні, стало шоком. Утім, для місцевих 
селян, із характерною для них релігійніс-
тю, смерть була природним явищем. У дні 
смерті й поховання вождя спостерігався 
бурхливий вибух емоцій та загальне горе. 
Один інформант навіть провів таку анало-
гію, що люди ридали так, як у 2011 році 
громадяни Північної Кореї прощалися з 
Кім Чен Іром (ВММ). Однак зовсім скоро 
життя більшості закарпатців швидко вві-
йшло у звичний ритм.

Цікаво, як звістку про смерть вождя 
повідомили дітям у школах. Один рес-
пондент пригадує: «Учитель зібрав бать-
ківські збори і сказав: “Як вам казали, 
Бог є, а далі нема, так і про Сталіна. 
Будьте обережні, щоб ви не проговори-
лись”» (ЮВІ). Аналогії з Богом засвід-
чують, що культ Сталіна на Закарпатті 
у формальному вимірі набув довершено-
го вигляду. Інший інформант, тодішній 
п’ятикласник, пригадав, як до них за-
йшла класний керівник і сказала: «“Ді-
точки, сідайте, помер ваш батько!” 
Далі вона почала скугоніти і: “Я зараз 
піду у вчительську, а ви два дні у школу 
не ідете. Будете дома сидіти, як будуть 
поїзда гудіти, машини сигналити”» [тоб-
то будете чекати і слухати траурні проце-
сії. – П. Л.] (АІВ). Подібну історію розпо-
віла інша тогочасна школярка: «В школі 
вчителі нас зібрали у великому класі і 
тоді: “Помер батько Сталін”. Ми так 
плакали. Вчителі та й ми мусіли пла-
кати, бо помер наш батько. Відки ми, 
діти, знали… За Сталіна ми після узна-

ли...» (ЗМЮ). Тобто дітей змалку рос-
тили з усвідомленням, що вони мають не 
тільки кровного, а ще й загального батька. 
А ось що пригадував інший респондент: 
«Був мороз страшний, снігу повно було. 
Директор наша, Аглакова, вийшла така, 
що стояти не могла. Плакала, опухла 
від сліз. Сказала: “Дети, умер наш Ста-
лин”. Вихідних нам дали три дні. Дорос-
лі – хто як. Хто плакав, хто – ні. А нам 
што… Ми на снігу каталися, бо вихідні 
у нас» (ГІФ). 

Імовірно, що більшість тогочасного 
місцевого населення щиро переживала 
смерть радянського лідера, тоді як значно 
менша частина так само щиро (однак по-
тай) через цю подію тішилася. Архівні ві-
домості підтверджують таке твердження. 
Зокрема, у 1956 році членів первинних 
парторганізацій області ознайомлювали 
з доповіддю Хрущова про культ Сталіна. 
Це викликало масу запитань, наприклад: 
чи можна Сталіна й далі вважати гені-
альним воєначальником та політичним 
діячем [1]. Окрім того, в області продо-
вжували встановлювати пам’ятники Ста-
ліну протягом чотирьох років після його 
смерті – до 1957 року.

Очевидно, чимало закарпатців навіть 
наприкінці 1950-х років продовжували 
вважати його визначною особистістю. Тоб-
то варто критично ставитися до слів, що 
5 березня 1953 року багато людей плакали 
тільки тому, що «інакше не можна було». 
На запитання «Чого боялися люди в ті 
часи?» респонденти відповідали, що не 
Сталіна, а доносів чи інших людей (АІВ; 
ЮВІ). Цікавими в контекс ті останнього 
питання були інтерв’ю з репресованими 
людьми. Наші з ними розмови засвідчи-
ли, що навіть у них немає персоніфіко-
ваної ненависті та протесту проти Ста-
ліна, точніше вони є, але радше до всієї 
радянської системи. Зафіксовано тільки 
одне свідчення про персональне негативне 
ставлення до вождя. Воно належить ди-
тині, яка ходила до 4 класу, – хлопчик 
позбиткувався над портретом Сталіна та 
звинуватив його в проблемах матері на 
роботі (АІВ).

Слід зазначити, що негативне ставлен-
ня до особи Сталіна спостерігається в 
зразках фольклору [13]. Найпоширеніші 
серед них такі:

1) «Якби не руський брат, не нищив би 
нас Сталін-кат»;
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2) «Спасибі Сталіну-грузину, ож за-
брав з двора скотину»;

3) «У Радянському Союзі всі служать 
Сталіну-катюзі»;

4) «Хоч убивці, хоч Іуди – люблять 
культ радянські люди»;

5) «КПРС – сталінський прес»;
6) «Ленін селянам землю дав, а Сталін 

відібрав».
Виглядає так, ніби народна мудрість 

рефлектує справжні, синхронні із жит-
тям Сталіна, народні думки та почуття, 
пов’язані з цією людиною. Однак дуже 
сумнівно, що згадані приказки вільно по-
бутували в народі в ті часи. Крім того, 
уважний погляд на приказки дає підстави 
датувати їх походження пізнішим часом, 
коли культ Сталіна був розвінчаний уна-
слідок хрущовської «відлиги». Прикладом 
є приказка № 4, де використано понят-
тя «культ». Воно не було поширене в су-
спіль ному мовленні мінімум до 1956 року, 
а з’явилося згодом, коли Хрущов на 
ХХ з’їзді ЦК КПРС зробив таємну до-
повідь про «Про культ особи та її наслід-
ки», яку, до речі, широко оприлюднили 
тільки в 1989 році. Приказка № 5 теж 
пізнього походження, адже ВКП(б), тобто 
Всесоюзна комуністична партія (більшо-
виків), тільки в 1952 році змінила назву 
на КПРС (Комуністична партія Радян-
ського Союзу). Ця назва не могла відра-
зу ввійти в активну пам’ять народу, тому, 
віро гідно, приказка з’явилася значно піз-
ніше. Приказка № 6 прямо відсилає нас 
до періоду хрущовської «відлиги», коли 
постать Леніна почали активно пропагу-
вати та проти ставляти Сталіну, чого не 
могло бути, зокрема, у часи Брежнєва, які 
характеризувалися частковим відновлен-
ням авторитету Сталіна в контексті фор-
мування міфу про його роль у жертовній 
та переможній Великій Вітчизняній війні.

Загалом можна дійти висновку, що 
культ Сталіна в повоєнні роки доволі 
швидко пустив глибоке коріння серед 
місцевого населення Закарпаття, а його 
критика й імідж ката сформувалися вже 
значно пізніше, після смерті «вождя». 
Цікаво, що закарпатці усвідомлювали 
негативні сторони радянізації життя, по-
рівняно з демократичним чехословацьким 
та навіть угорським режимом. Однак, на 
диво, вони виявилися відкритими для 
впливу радянської пропаганди. Серед 
причин: доволі низький освітній рівень 

та патріархальний світогляд населення, 
зміна статусу з меншини на титульний ет-
нос і, як наслідок, залучення до процесів 
творення «своєї» держави, активна діяль-
ність «виробників» культу.

Слід також усвідомлювати факт, що все 
це відбулося в середині минулого століт-
тя. І, як показують події останніх років, 
навіть на початку ХХІ ст. немає гарантій, 
що суспільство досить захищене від про-
паганди. В умовах глибоких соціальних 
потрясінь та економічних катаклізмів для 
значної частини українського соціуму ха-
рактерна ностальгія за радянським часом. 
Відповідно, завжди існує соціальний за-
пит на появу авторитарного лідера, який 
зможе навести порядок у країні, а тому фе-
номен дослідження сталінського культу в 
Україні ще чекає подальших досліджень. 
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SUmmary

The period of Stalin times in Transcarpathia is investigated in the article. Oral evidences 
of the contemporaries of the World War II, archival documents and folklore have been used to 
form the basis of the study. The author is reconstructing the peculiarities of the formation and 
development of the leader’s cult in the Transcarpathian region. Peculiar attention is paid to the 
significance of the press, monumental sculpture in the creation of Stalin image. People concepts 
on Stalin are studied, their attitude to the news about his death in 1953 are reflected.

In the interwar period the Transcarpathia, which has been called Subcarpathian Rus at that 
time, belongs to Czechoslovakia, that has been considered one of the most democratic countries in 
Europe. In this country local Ukrainian-Rusyny have owned the rights of self-government. Howe-
ver, despite the experience of democratic living, during the process of Transcarpathia including 
into the Soviet Union, they have been easily opened to the influence of the Stalin cult producers. 
The Stalin cult has appeared in Transcarpathian region in its perfect canonical form. According 
to it, the country leader is the father of a large family. The inhabitants of Transcarpathia have 
become the members of this family after World War II. However they have regretted this fact 
soon. Transcarpathian Ukraine has become a part of the USSR in 1946.  But the Sovietization of 
its symbolic space, the formation and propagation of the Stalin cult has started long before the 
transformation of this territory into the typical Soviet region of Transcarpathia. In consequence of 
an active propaganda of the Stalin cult producers, the region population has taken naturally the 
values of the Soviet totalitarian society, including the boundless love to the Soviet country leader.

Keywords: Transcarpathian Ukraine, Stalin, identity, Sovietization, propaganda, production of 
the leader’s cult.
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ІСТОРІОГРАФІЧНИй АСпЕКТ 
ТРАДИЦІйНОГО ХАРЧУВАННЯ пОЛІЩУКІВ

У статті розглянуто два основних напрями традиційного харчування поліщуків: суто їжа та її 
обрядовий аспект – календарні обряди із загальнопоширеними специфічними стравами і родин-
ні обряди з нечисленними архаїчними стравами родильного, весільного й поховального цик лів. 
Основою дослідження стали праці науковців – як з України, так і з Польщі, Білорусі, Росії, 
починаючи із середини ХIХ ст. і до нинішнього часу.

Ключові слова: наукові джерела, програми-запитальники, їжа, хліб, коровай, пироги, каша, 
обрядові страви, повсякденні страви, традиційне харчування. 

В статье рассмотрены два главных направления традиционного питания жителей Полесья: соб-
ственно питание и его обрядовый аспект – календарные обряды с общеизвестными специфически-
ми блюдами и семейные обряды с немногочисленными архаическими блюдами родильного, сва-
дебного и погребального циклов. Основой изучения стали работы научных сотрудников – как с 
Украины, так и из Польши, Белоруссии, России, начиная с середины ХIХ в. и до современности. 

Ключевые слова: научные источники, программы для сбора информации, еда, хлеб, каравай, 
пироги, каша, блюда для обрядов, каждодневные блюда, традиционное питание.

Two main trends of Polishchuky traditional nourishment are considered in the article. These are 
food only and its ceremonial aspect, including the calendar rituals with wide spread specific courses 
and family rites with scanty archaic dishes of puerperal, wedding and funeral cycles. The works of the 
scientists from Ukraine as well as from Poland, Byelorussia and Russia since the mid-XIXth century 
up to the present time form the base of the investigation.

Keywords: scientific sources, programs-inquirers, food, bread, bridecake, pies, porridge, ritual di-
shes, daily courses, traditional nourishment.

Як історико-етнографічний регіон По-
лісся становить значний науковий 

інтерес у контексті особливостей різних 
галузей матеріальної і духовної культури. 
Однією з важливих тем у вивченні народної 
культури є традиційне народне харчуван-
ня. Традиційне харчування українців, як 
і інших народів, пройшло тривалий шлях 
становлення. У свою чергу розміщення По-
лісся зумовило певні особливості в їжі. Ба-
гатовікова історія місцевого земле робства і 
тваринництва, збиральництва і рибальства 
диктувала традиції харчування поліщуків, 
від чого залежали раціон, типи страв, об-
робка, зберігання, приготування, спожи-
вання продуктів, а також улюблені страви, 
заборони та обмеження в повсякденній та 
ритуальній їжі.

Як проблему дослідження харчування 
розглядали переважно кухню українців 
загалом. Окремо їжу поліщуків, як ка-
тегорію історичну, соціальну, обрядову 
тощо, у вітчизняній етнології висвітлено 
недостатньо повно, однак саме в північній 
частині України ще збережені давні тра-
диції приготування їжі. Ця тема містить 

чимало аспектів, серед яких важливими 
є страви свят календарного циклу, страви 
свят родинного циклу, традиційне харчу-
вання поліщуків – особливості повсяк-
денного раціону. 

Кожен з вищеподаних напрямків охоп-
лює як реліктові, так і новітні особливос-
ті приготування і функціонування їжі в 
обрядах або повсякденному житті.

Історіографія проблеми обіймає досить 
значний корпус польових матеріалів та на-
укових джерел, адже висвітленням цього 
питання українські й іноземні науковці за-
ймалися ще із середини ХIХ ст. У той час 
традиційне харчування як окрему наукову 
проблему не вивчали, тому інформацією, 
датовану серединою ХIХ ст. (як і першим 
з відомих нині етнографічних описів, при-
свячений питанню календарної обрядовос-
ті на території Середнього Полісся), був 
запис народного календаря, здійснений ді-
дичем М. Пйотровським. Видання містить 
опис календарно- побутових свят, звичаїв, 
обрядів Овруччини, у контексті якого по-
дано традиційне харчування поліщуків – 
різні страви і пов’язані з ними обрядові 
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дії. М. Пйотровський, зокрема, зафіксував 
повір’я, яке й нині існує на Поліссі: якщо 
в сім’ї померла дитина, то до Спаса витри-
мують заборону на споживання фруктів 
не тільки батьки, але й домочадці, навіть 
діти. Вірять, що коли з’їсти яблуко чи гру-
шу до Спаса, то Бог, даючи іншим цьо-
го дня «райські яблучка», не дасть таких 
яблук їхнім померлим дітям, мотивуючи 
це карою за вину батьків [17, с. 336].

До цієї групи матеріалів належить і 
видана у Львові праця В. Доманицького, 
присвячена народному календарю, матеріа- 
ли до якого зібрано в Ровенському повіті 
Волинської губернії. В останньому десяти-
літті ХIХ ст. – це вагомий науковий доро-
бок в етнографії Рівненщини. Щодо їжі, 
то автор подав цікавий факт використання 
обрядового хліба в різдвяно- новорічних 
святах. Господині випікали спеціальний 
невеличкий пшеничний хліб-«паляницю» 
і давали колядникам [12, с. 82].

У цей же період на теренах Україн-
ського і Білоруського Полісся працювали 
польські етнографи. 1860–1870-ті роки зна-
менують перехід до систематичного етно-
графічного вивчення українського народу. 
Переважають ґрунтовні, всебічні дослі-
дження окремих етнографічних груп. Голо-
вну увагу польські дослідники зосередили 
на духовній культурі українців, на їхніх 
звичаях та обрядах. Відомості з матеріаль-
ної культури здебільшого фрагментарні і 
стосуються окремих її ділянок. Значний 
внесок у дослідження Полісся і Волині 
зробив польський фольк лорист-етнограф 
О. Кольберг. Він усі свої етнографічні пра-
ці писав за певним планом: короткий опис 
місцевості, характеристика населення, його 
мова, одяг, житло, їжа, господарство, про-
мисли, види транспорту, звичаї та обряди. 
Роботи на уковця містять порівняльний ма-
теріал, він подав локальні варіанти явищ 
духовної і матеріальної культури та їх до-
кладну паспортизацію. В описах звичаїв, 
обрядів календарного, родинного циклів 
свят є відомості і з харчування [29]. Ви-
вченню Східного Полісся (Речицького, 
Мозирського повітів) присвячена робота 
й К. Мошинського. У своїх записах він 
докладно описав харчування – яку воду 
використовували, на якому вогні готува-
ли, у якому посуді, з яких продуктів [30, 
s. 62–73]. С. Рокосовська їжу поліщуків по-
давала в контексті дослідження фолькло-
ру. Польські дослідники доклали значних 

зусиль щодо збору польових матеріалів, 
мали надзвичайно розлогі запитальники, 
які вможливлювали записування фак-
тичного матеріалу, заглиблюючись у його 
особ ливості. Так, С. Рокосовська у статті 
про хліб навела приклади різних хлібних 
виробів, ритуа лів із хлібною діжею. Якщо 
хліб кілька разів не вдавався, уважали, що 
або діжа з браком, або її хтось зурочив. 
Для цього проводили ритуали: «відпарю-
вання», «підкурювання», при цьому тричі 
промітали по дну старою мітлою та натира-
ли цибулею [31, s. 153]. Окрім хліба, вона 
зазначила «podpalki» («podplomyki»), пече-
ні перед піччю, як забракне тіста (у піст їх 
їдять із цибулею і сіллю), та «пампушки» 
на обід – невеликі спечені шматочки тіста, 
які поливали часником із салом (гарячи-
ми) або тертим сиром з молоком (холодни-
ми) [31, s. 155–156].

У становленні вітчизняної етноло-
гії важливу роль відіграли наукові екс-
педиції Південно-західного відділу Ро-
сійського географічного товариства, які 
наприкінці 60-х – на початку 70-х років 
ХIХ ст. очолив відомий український етно-
граф П. Чубинський. Виникнення на той 
час вищих навчальних закладів також по-
мітно активізувало процес збирання етно-
графічних матеріалів – було проведено 
три масштабні експедиційні обстеження 
в декількох сотнях населених пунктів в 
Україні, Білорусії та Польщі, матеріали 
яких і стали основою «Трудов этнографи-
ческо-статистической экспедиции в За-
падно-русский край». Із цією метою були 
розроблені перші етнографічні програ-
ми і запитальники. Вони мали насампе-
ред лише комплексний характер. Окремі 
розробки програм містили групи запи-
тальників, пов’язаних з харчуванням, де 
щодо звичаєвих моментів зауважено, що 
в перший день посту після Масляної обі-
дають пізно і їдять хрін із квасом і коржі 
без масла, які називають «жилованики» 
[6, с. 9]. Під час посту жінки несуть у 
церкву коливо, щоб священник правив па-
нахиду за померлими. Коливо і мед несуть 
у глиняних посудинах із приліпленою до 
них свічкою, обгорнуті папером [6, с. 12].

Наприкінці ХIХ ст. почався новий 
етап у розвитку української етнології, 
пов’язаний, зокрема, з діяльністю Науко-
вого товариства імені Шевченка. У цей 
час було створено Етнографічну комісію, 
члени якої також розробляли програми-
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запитальники. В узагальнених працях 
українських етнографів Хв. Вовка («Сту-
дії з української етнографії та антропо-
логії») і М. Сумцова («Хлеб в обрядах и 
песнях») також містяться описи окремих 
страв, які були поширені в багатьох укра-
їнських місцевостях, зокрема й на Поліссі. 
Так, Хв. Вовк харчування подав, описав-
ши обробку продуктів, приготування, ра-
ціон, не зупиняючись на рецептурі страв, 
бо все це в подробицях можна знайти у 
книжках А. Маркевича й П. Чубинського. 
Проте Хв. Вовк виокремив особливості у 
приготуванні їжі українців, зокрема щодо 
приготування коров’ячого масла. По всій 
Україні його б’ють, а в Росії та європей-
ських країнах, окрім Фінляндії, – відтоп-
люють [7, с. 87]. Він зауважив, що україн-
ці їдять задавлену живність (дорізають), 
вживають кров у ковбасах [7, с. 87]. Серед 
способів приготування зазначив варіння в 
дерев’яному посуді (ковші): у юшку кида-
ють розпечене на вогні каміння [7, c. 84]. 
Чітко відмітив, що наприкінці ХIХ – на 
початку ХХ ст. на Поліссі, зокрема Чер-
нігівському та Волинському, вживали ви-
ключно житній хліб, а білий – як ласощі 
до урочистостей [7, с. 87].

Зі спеціальних праць цього періоду, 
присвячених етнографії Лівобережно-
го Полісся, де міститься інформація про 
харчування, є праця «Этнографические 
материалы, собранные в Черниговской и 
соседних с ней губерниях» Б. Грінченка. 
Подаючи опис весілля в с. Британи Борз-
нянського повіту Чернігівської губернії, 
яке тривало цілий тиждень, Б. Грінчен-
ко подав печива, які використовували в 
різних весільних обрядах. Хліб був на-
явний від початку весілля (сватання) і до 
його закінчення. Дослідник навів цікавий 
факт, що після благословення старостів 
дружко вносив «малий» хліб – дві паля-
ниці і лише згодом «великий» – коровай. 
У поминальних обрядах Чернігівщини 
він відзначив коливо [11, вып. 2, с. 268], 
з’ясував, що «канун» – напій на Храмове 
свято [11, вып. 2, с. 215]. 

З-поміж інших учених, які вивчали Се-
реднє Полісся в першій чверті ХХ ст., ви-
значне місце займає постать В. Кравченка. 
Наукова цінність зібраних ним польових 
матеріалів є безсумнівною і тепер – його 
праці мають комплексний характер. У них 
ми знаходимо як описи харчування, на-
самперед у родинній і календарній обря-

довості, так й описи страв поховальних і 
поминальних. Досліджуючи Центральне і 
Волинське Полісся, він з’ясував, які хліб-
ні вироби випікали до Різдвяних свят: пи-
роги з капустою і повидлом, «книшики», 
булки, «плетьоні» у дві стелки – «кала-
чики», у с. Бехи – півкулясті буханці – 
«палянички», пироги з маком. На Корос-
тенщині – білі булки, пироги із сиром, 
«бухти» з родзинками і ягодами. У міс-
течку Погребищах – струдель з кислого 
молока, завдовжки – 25 см і завширшки – 
12 см, з розтятими краями. На Київщині, 
у містечку Лінцях, – «лежень» (середину 
виплітали з трьох качалок тіста, які потім 
обводили навкруги четвертою качалкою). 
Аналогічний вигляд мав і калач. Волин-
ські поляки струдель називають «обер-
тух» (тісто розчиняють на кислому моло-
ці, розкачують корж і на нього кладуть 
начинку – мак, розтертий із цукром і яй-
цем, потім скручують качалкою, а кінці – 
розтинають). Струдель, лежень і обертух 
упродовж Різдвяних свят лежать на столі 
[5, c. 78–80]. В. Кравченко був з тих на-
уковців, які розпочали свою діяльність ще 
в ХIХ ст. і продовжували у ВУАН. 

З виникненням Всеукраїнської акаде-
мії наук пожвавилася і науково-пошукова 
робота. У 1920–1930-х роках плідно три-
вали дослідження, з’являлися загальні 
програми-запитальники, у комплекс яких 
входили їжа і напої. Так, саме В. Крав-
ченко адаптував програми, які присилали 
з Петербурга від Імператорського геогра-
фічного товариства, і розробив докладні 
запитальники, постійно доповнюючи їх, 
що ми спостерігаємо з його переписки з 
респондентами. Він направляв їх на опи-
тування жителів с. Бехи та інших сіл, – 
щоб на все звертали увагу, особливо на 
хліб, різні печива за календарем, на сі-
мейні свята, обряди [14, с. 60–62]. Так у 
1924 році з’явилися перші програми з хар-
чування [6, с. 65, 73].

Унаслідок політичних утисків, почина-
ючи з 1930-х і до 1940-х років, тривали 
розпуск і закриття установ та осередків 
етнографії, етнологічні дослідження були 
призупинені, відбувалися масові репресії 
провідних народознавців. Усе це, як відо-
мо, відкинуло етнографічну науку далеко 
назад. У цей період загинуло дуже багато 
визначних дослідників. Від політичних 
утисків як учений потерпів і згадуваний 
уже В. Кравченко. 

www.etnolog.org.ua

IM
FEку кида

IM
FEку кида-

IM
FE-

84

IM
FE84]. 

IM
FE]. 

Чітко відмітив, що наприкінці ХIХ

IM
FEЧітко відмітив, що наприкінці ХIХ – на

IM
FE– на

. на Поліссі, зокрема Чер

IM
FE. на Поліссі, зокрема Чер-

IM
FE-

нігівському та Волинському, вживали ви

IM
FE

нігівському та Волинському, вживали ви-

IM
FE

-
– як л

IM
FE

– як ласощі 

IM
FE

асощі 

Зі спеціальних праць цього періоду, 

IM
FE

Зі спеціальних праць цього періоду, 
присвячених етнографії Лівобережно

IM
FE

присвячених етнографії Лівобережно-

IM
FE

-
го Полісся, де міститься інформація про 

IM
FE

го Полісся, де міститься інформація про 
пр

IM
FE

праця «Этнографические 

IM
FE

аця «Этнографические 
материалы, собранные в Черниговской и 

IM
FE

материалы, собранные в Черниговской и 
соседних с ней губерниях» Б.IM

FE
соседних с ней губерниях» Б. ГріIM

FE
Грінченка. IM

FE
нченка. 

Подаючи опис весілля в с.IM
FE

Подаючи опис весілля в с. БрIM
FE

Британи БорзIM
FE

итани Борз
нянського повіту Чернігівської губернії, IM

FE
нянського повіту Чернігівської губернії, 
яке тривало цілий тиждень, Б.IM

FE
яке тривало цілий тиждень, Б. ГрIM

FE
Гр

ко подав печива, які використовували в IM
FE

ко подав печива, які використовували в 
різних весільних обрядах. Хліб був наIM

FE
різних весільних обрядах. Хліб був наIM

FE
явний від початку весілля (сватання) і до IM

FE
явний від початку весілля (сватання) і до 
його закінчення. Дослідник навів цікавий IM

FE
його закінчення. Дослідник навів цікавий 

виплітали з трьох качалок тіста, які потім 

IM
FE

виплітали з трьох качалок тіста, які потім 
обводили навкруги четвертою качалкою). 

IM
FE

обводили навкруги четвертою качалкою). 
Аналогічний вигляд мав і калач. Волин

IM
FE

Аналогічний вигляд мав і калач. Волин
ські поляки струдель називають «обер

IM
FEські поляки струдель називають «обер

тух» (тісто розчиняють на кислому моло

IM
FEтух» (тісто розчиняють на кислому моло

ці, розкачують корж і на нього кладуть 

IM
FEці, розкачують корж і на нього кладуть 

начинку

IM
FEначинку – ма

IM
FE– мак, розтертий із цукром і яй

IM
FEк, розтертий із цукром і яй

цем, потім скручують качалкою, а

IM
FEцем, потім скручують качалкою, а

р

IM
FEрозтинають). Струдель, лежень і обертух 

IM
FEозтинають). Струдель, лежень і обертух 

упродовж Різдвяних свят лежать на столі 

IM
FEупродовж Різдвяних свят лежать на столі 

[5, c.

IM
FE[5, c. 78

IM
FE78–80]. В.

IM
FE–80]. В. Кр

IM
FEКр

уковців, які розпочали свою діяльність ще 

IM
FE

уковців, які розпочали свою діяльність ще 
в ХIХ

IM
FE

в ХIХ ст

IM
FE

ст. і продовжували у ВУАН. 

IM
FE

. і продовжували у ВУАН. 
З виникненням Всеукраїнської акаде

IM
FE

З виникненням Всеукраїнської акаде
мії наук пожвавилася і науково-пошукова 

IM
FE

мії наук пожвавилася і науково-пошукова 
робота. У

IM
FE

робота. У
вали дослідження, з’являлися загальні 

IM
FE

вали дослідження, з’являлися загальні 
програми-запитальники, у

IM
FE

програми-запитальники, у



 149  

Процес збирання і дослідження матеріа-
лів поступово відновився в 1950–1960-х  
роках і набув потужних обертів у наступ-
ні десятиліття. У цей період з’являються 
узагальнені монографічні видання – на-
самперед «Українці: історико-етнографіч-
на монографія» (Київ, 1959), у першому 
томі якого народне харчування подано як 
самостійну і важливу наукову проблему. 
Автором цього розділу був І. Симоненко, 
який подав цікавий факт із поліського 
весільного обряду: житній коровай при-
крашали конусоподібними, як вареники, 
стовпцями, але без начинки [28, c. 429].

У тематиці традиційного харчування 
працюють як українські, так білоруські 
та російські колеги. Так, в останній чвер-
ті ХХ ст. білоруські науковці видали в 
Україні монографію з історико-етногра-
фічного вивчення українського та біло-
руського Полісся. Монографія є першим 
узагальненим дослідженням матеріаль-
ної культури населення Полісся. Т. Гон-
тар і Л. Молчановою в розділі «Пища и 
утварь» узагальнено подано приготування 
страв, домашніх заготовок, режим хар-
чування, використання посуду. Страви 
класифіковано за порядком: страви, як 
буденна їжа, де наведено приклади страв 
з муки, круп, овочів, молочна їжа, страви 
з м’яса і яєць, грибів, ягід та рибні блю-
да, традиційна святкова і обрядова їжа, 
а також відмінності сучасної їжі від їжі 
наших пращурів [10].

Особливо спостерігається пожвавлен-
ня інтересу науковців у вивченні народно-
го харчування Полісся в останній чверті 
ХХ ст., що і відобразилося в ряді статей 
та наукових працях. З найновіших ви-
дань маємо етнолінгвістичний словник 
«Славянские древности», серед числен-
них етнологічних номінацій, авторами 
яких є О. Гура, Т. Агапкіна, Г. Плотні-
кова, М. Валєнцова, М. Толстой та інші, 
наявні й такі, що стосуються харчування, 
починаючи з назви, опису, із чого склада-
ється, як готується, коли використовуєть-
ся (у будні, свята, в обряді) і закінчуючи 
корисністю та відношенням до народної 
медицини.

У першому томі етнолінгвістичного 
словника Поліський регіон репрезентова-
но трьома стравами – це млинці, борщ і 
горох. На Поліссі млинці як ритуальну 
страву вживають не тільки в похоронних 
і поминальних (на Житомирщині випіка-

ють на «Дєди – шоб дєдам пара пошла»), 
але і в календарних обрядах: печуть під 
Новий рік і для щедрувальників [22, т. 1, 
с. 193, 194]. Основну страву українців – 
борщ – у поминальному обряді на Чер-
нігівщині подають гарячою («Шоб парою 
душа відлетіла»), її використовували і в 
обряді викликання дощу: під час посу-
хи горщик з борщем викрадали з печі і 
кидали в колодязь (символічне жертво-
приношення дощу) [22, т. 1, с. 239]. Най-
важливішою стравою на Святки був го-
рох,  особливо на Різдво [22, т. 1, с. 523]. 

Другий том розкриває поняття «коро-
вай», «каша», «квас» і «кисіль». Так, підо-
шву короваю (із житньої муки) посипають 
житом, хмелем – на Рівненщині, вівсом – 
на Волині і Київщині; верх короваю зма-
щують маслом на Київщині, фарбують у 
червоний колір на Чернігівщині [22, т. 2, 
с. 463]. Готовий коровай обв’язують білим 
рушником або стрічкою і втикають гілоч-
ки, обвиті тістом чи кольоровим папером 
на Чернігівському Поліссі, поясом – на 
Волині, ликом – на Рівненщині [22, т. 2, 
с. 464]. Кашу, як головну їжу з обрядо-
вих страв, на Поліссі використовували в 
родильній (горщик з кашею розбивали на 
щастя новонародженого) і поховально-по-
минальній («канун» – ячмінна і пшенична 
кутя, пізніше – рис, облитий розведеним 
медом) обрядовості. На Київ ському Поліс-
сі в гаданнях при варінні каші існувала 
прикмета: як «випливе» з горшка, то че-
кати в хаті на покійника [22, т. 2, с. 487]. 
Кислий напій на основі солоду (пшенич-
ного чи ячмінного) – квас, обрядове ви-
користання мав в основному у східних 
слов’ян. На Поліссі на Водохреща під час 
водосвяття «підфарбовували квасом» воду 
в річці [25, т. 2, с. 488–489]. Обрядова 
страва, переважно поминального і жертов-
ного характеру – кисіль. Традиційний – це 
запарена кип’ятком мука (частіше – вівся-
на, рідше – пшоняна, пшенична). Різали 
на шматки та вживали холодним з медом, 
маслом або молоком [22, т. 2, с. 496].

Третій том словника висвітлює головну 
поминальну страву – кутю (коливо, ка-
нун). На Поліссі готували «бідну» (перед 
Різдвом), «багату» (перед Новим роком) і 
«голодну» (перед Водохрещем) кутю. По-
ївши куті, облизували ложки, щоб худоба 
облизувала одна одну, тобто «була мир-
ною і не дукалася». Існує такий поліський 
звичай: після закінчення вечері на Водо-
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хреща «виганяли» з дому кутю – били по 
кутках оселі макогоном [22, т. 3, с. 71].

Застосування фігурного печива й пиро-
гів в обрядовості розглянуто в четверто-
му томі. Поліське печиво, яке випікали на 
Благовіщення, – це «буськові лапи», «бо-
рони» (Волинська обл.), «серпи», «плу-
ги», «коси», «сохи» (Західне Полісся) [22, 
т. 4, с. 37]. На Середопістя пекли «хрес-
ти» і використовували їх для засіву, по-
садки овочів, першого вигону худоби [25, 
т. 4, с. 38]. У весільному обряді фігурне 
печиво нерідко слугувало для прикрашан-
ня великого весільного короваю – ліпили 
«качечки», фігурки пташок з тіста (Жито-
мирське Полісся), а також зірки і квіточки 
(Чернігівське Полісся). У поховально-по-
минальній символіці виготовляли печиво 
у вигляді драбинки (Волинське Полісся) 
[22, т. 4, с. 38]. Щодо пирога, виробу з 
тіста з начинкою, то його випікали для ве-
сільних, родинних обрядів. На Рівненщи-
ні, після сватання, хрещена нареченої роз-
носила житні пироги всім односельцям. 
У будинку молодого закосянка (старша 
сваха молодої) з двома пиріжками і хлі-
бом стелила весільну постіль (Чернігівщи-
на) [22, т. 4, с. 48]. У родильному обряді 
на Київському Поліссі пироги подавали 
на хрестинах. На Лівобережжі, коли ди-
тині виповнювалося вісім тижнів, півроку 
та рік, мати нес ла кумам пироги, непар-
ну кількість, без начинки або пшеничний 
хліб [22, т. 4, с. 49]. На пострижини готу-
вали «вареник» – пиріг з кашею, маком, 
коноплями [22, т. 4, с. 49].

У харчуванні, як цілісній науковій 
проблемі дослідження, можна виокреми-
ти два основних напрями: суто їжа і її 
обрядовий аспект – календарні обряди із 
загальнопоширеними (мають регіональні 
відмінності) та специфічними стравами, 
і родинні обряди з нечисленними архаїч-
ними стравами родильного, весільного і 
поховального циклів. Розглянемо їх у від-
повідній послідовності.

З-поміж українських дослідників цієї 
теми незаперечним авторитетом є Л. Ар-
тюх. Її роботи, присвячені аналізу харчу-
вання як цілісній науковій проблемі, ви-
лилися в ряд видань, а саме: «Українська 
народна кулінарія», присвячене Поліссю 
«Народне харчування українців та росіян 
північно-східних районів України» та чис-
ленні наукові публікації. У своїх дослі-
дженнях етнолог зафіксувала страви, що 

збереглися тільки на Поліссі. У повсяк-
денних стравах відмітила киселі з вівса і 
гречки («жур», «кваша»), які варили спо-
собом заквашування; до початку ХХ ст. 
спосіб заквашування по всій Україні було 
втрачено, окрім північно-східного Полісся 
[1, с. 20]. У календарній обрядовості, за 
відомостями Л. Артюх, до Різдвяних свят 
у північно-східній частині Полісся вари-
ли ячну кутю, поливали медовою ситою 
або маковим молоком [1, с. 36]. Дослідни-
ця зауважила, що прототипом новорічно-
го обрядового печива на Поліссі, терито-
рія від р. Уборть до р. Прип’ять, є булка, 
печений білий хліб, хлібний виріб («бон-
да»; в іншому значенні – корова), якими 
частували колядників, засівальників та 
щедрувальників [1, с. 70].

У сімейній обрядовості Л. Артюх звер-
нула увагу на наявність чіткого ареалу 
Полісся у приготуванні бабою-повиту-
хою каші («бабина каша») на хрестинах 
[1, с. 64, 70, 71]; у поминальному обря-
ді – на поминальній страві «коливо». Па-
нуючою формою, поширеною на значній 
території Полісся, є хліб, накришений у 
ситу, а от на Лівобережжі існує своєрід-
ний варіант колива: хліб, яблуко та сита 
[2, с. 315], і вузьколокальний, на Жито-
мирщині (Ємільчинський р-н), – булка не 
із ситою, а з медовим квасом. Медова ж 
сита, як ритуальний поминальний напій 
у ХХ ст., локалізується лише на Поліссі 
[3, с. 320–321]. Щодо назв, то дослідниця 
відмітила термін «коливо», який поши-
рений по всій території Правобережного 
Полісся, окрім північних районів, хоча 
в деяких говірках тут співіснують назви 
«сита» і «коливо» і в північній частині 
Лівобережного Полісся – волинсько-жи-
томирсько-київсько-чернігівський ареал. 
Для півдня Чернігівщини і південно-за-
хідних районів Сумщини характерна на-
зва  «канун» [3, с. 323].

Плідно досліджуючи харчування укра-
їнців у 1993 році, Л. Артюх розробила 
запитальник з харчування, присвячений 
їжі в календарній обрядовості [6, с. 44]. 
Дослідниця належить до числа науковців, 
які з останньої чверті ХХ ст. і донині все-
бічно володіють питаннями харчування.

Окрім Л. Артюх, цим питанням займа-
лися й інші науковці, дослідження яких 
вилилися в статті про харчування та на-
укові роботи іншої тематики, де є відо-
мості про їжу.
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Так, у календарних обрядах науковці 
виявляють не лише загально поширені, а й 
специфічні страви, характерні тільки для 
Полісся. З російських учених питанням 
харчування Полісся займався О. Стра-
хов, який проаналізував святкове печиво 
«буськові лапи», яке випікали на Благо-
віщення в окремих районах Рівненщини. 
«Буськовими лапами» урочисто зустрічали 
лелек («буськів») з вирію. На Рівненщи-
ні таке печиво виробляють з відбитками 
пальців руки (надрізають тісто) у формі 
буслової лапи. А. Страхов зафіксував пе-
чиво на три та п’ять пальців [24, с. 206], за 
дослідженнями І. Несен, окрім трипалого, 
побутувало двопале на півночі Рівненщи-
ни та п’ятипале на Волині [18, с. 192]. 

Л. Герус у своїх роботах про хліб, пе-
чиво (у контексті загальноукраїнському) 
локально торкається Полісся. З обрядо-
вих хлібів Полісся вона виокремила «па-
ляницю» («паленицю»), «лежень», «обер-
тух», «бохон» (до різдвяно-новорічних 
свят) [9, с. 72]. Зазначила існування пря-
ничного промислу з кінця ХIХ – початку 
ХХ ст. в деяких губерніях, у тому числі 
Чернігівській і Волинській. Виготовляли 
пряники у спеціальних дерев’яних, мета-
левих та комбінованих формах [9, с. 80]. 

Хліб у Різдвяній обрядовості поліщу-
ків досліджувала Р. Свирида. Вона ви-
явила хлібні страви, котрі характерні для 
Київського Полісся. Це – ритуальний 
хліб «палениця», який викачували в муці 
(хліб, викачуваний водою, називається 
«кулідка», або «буханець»), а також пе-
чиво до зимових свят – «солодкі баран-
чікі», «пампушечкі з грецької муки» – 
для колядників. Порівнюючи з іншими 
регіонами, дослідниця зазначила, що на 
Волинському Поліссі пекли «паленики» 
[21, c. 309], зафіксувала пиріг-«бугай» 
(«корж», «гала»), який виготовляли до 
андріївських вечорниць [21, с. 311]. Ці 
печива Київського Полісся відрізняються 
від інших регіонів Полісся.

М. Мороз дослідила, що в календар-
ній обрядовості Волинського Полісся, на 
відміну від інших територій Полісся, на 
Юрія (6 травня) випікали спеціальний 
хліб-«юрок» для магічного обходу поля 
[див.: 6, с. 135]. 

Харчування Рівненського Полісся по-
дала у звичаях та обрядах Т. Пархомен-
ко. Вона з’ясувала, що в перший день пе-
ред Пасхальним постом кожному члену 

родини випікали круглий пісний корж-
«дужик», щоб усі були здоровими («ду-
жими»; у деяких районах їх змащували 
медом), і пекли ще й для худоби, з по-
пелом, щоб не зустрічатися з плазунами. 
За прадавніми традиціями їх не різали 
ножем, а розламували руками [20, с. 48].

Російська дослідниця С. Толстая подала 
уявлення про стан поліських календарних 
традицій, у тому числі харчових, останньої 
чверті ХХ ст. в «Полесском народном ка-
лендаре». Вона дійшла вис новку, що куль-
мінацією Різдвяних свят є святкова вечеря 
з мінімальним обрядовим контекстом у ви-
гляді обряду запрошення («іди кутю їсти») 
і обряду підношення приготовлених страв, 
до якої б дати вона не була приурочена, і 
наявність спеціальних обрядових страв – 
куті, каші, гороху, киселю, різдвяного хлі-
ба [25, c. 443]. 

В. Соколова, досліджуючи календарні 
обряди весняно-літнього циклу, подала 
особливості харчування українців через 
призму обрядів, виявляючи спільності і 
відмінності українців, білорусів та росіян. 
Вона відмітила обрядову страву – яєчню 
на Трійцю (Східне Полісся). Її готували і 
їли тільки дівчата, обмінюючись подарун-
ками, обряд називався «кумування» – це 
була така собі братчина, яка скріплювала 
дівочу дружбу [23, с. 205].

Найархаїчнішою стравою в родинних 
обрядах є каша. Дослідниця родильної об-
рядовості Н. Гаврилюк розробила карто-
графічні схеми побутування різних обря-
дів. Зокрема, обряд з кашею на хрестинах, 
яку варила і приносила баба-повитуха. Цей 
обряд був характерний для всього укра-
їнського Полісся. При цьому на більшій 
частині Полісся проводили обряд, який 
мав загальну особливість – розбивання 
горщика з кашею. Науковець виокремила 
локальні особливості: у північній части-
ні Чернігівщини повитуха, згідно звичаю, 
несла на хрестини дві каші: одну – рід-
ку (подавали на початку обіду, як першу 
страву), другу – круту (для розбивання 
горщика). У Городнянському повіті готу-
вали пиріжки зі шматком каші, які пови-
туха роздавала кожному. На північному 
заході Волині повитуха і жінки приноси-
ли декілька каш із молоком (одні подава-
ли на початку обіду, а інші – на заключ-
ній дії). На Рівненщині обряд розбивання 
каші траплявся дуже рідко і, як уточнила 
Н. Гаврилюк, у більш ранній час, за запи-
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сами інших дослідників цього обряду не 
зафіксовано взагалі [8, с. 144–145].

Щодо страв у весільному обряді, то його 
характеризує обрядове печиво. За матері-
алами В. Борисенко, найбільш поширени-
ми у весільному обряді Полісся були два 
типи короваю: кругла паляниця, яку при-
крашали тістовими виробами («шишки», 
«гуски»), і гільчастий, коли в паляницю 
вставляли, обліплені тістом і випечені 
разом з короваєм, гілочки виш ні, берези. 
Їх називали «голькі», «ріжки» (Рівнен-
щина), «галузки» (Волинь), «вілочки» 
(Житомирщина). Як зазначила авторка, 
в Олевському районі на Житомирщині та 
Сарненському на Рівненщині до початку 
ХХ ст. зберігся найархаїчніший різновид 
коровайного обряду. Коровай випікали 
представники з родин нареченої і нарече-
ного, замішували із житнього борошна. 
Щодо типології весільного печива на По-
ліссі, то його існує декілька видів, проте 
найголовнішим після короваю є «боху-
нець», яким благословляли молодих. Для 
подарунків матерям молодих випікали 
весільні «кукли» (фігурки хлопця і ді-
вчини). Для дівич-вечора – пироги (довгі 
хліби), що зумовило в деяких місцевостях 
ці молодіжні зібрання називати «пироги». 
Для обміну між родинами в західних ра-
йонах Полісся пекли калачі – «двійки» 
(зліплені хлібчики), у центральних – ме-
дівники («пірники»), якими обдаровували 
рідню молодої [5, с. 112, 113].

За польовими матеріалами І. Несен ви-
окремлено чотири основні види короваю. 
Окрім двох, відомих за В. Борисенко, 
є коровай, на прямокутній хлібній основі 
якого закріплені чотири S-подібні верти-
кальні тістові елементи й коровай у вигля-
ді порційних шишок. За картографічною 
схемою дослідниця подала повну лока-
лізацію кожного з них. Так, перший вид 
короваю був поширений на території від 
Дніпра до Уборті, другий та третій і на да-
ний час побутують у межиріччі Уборті та 
Стиру, а четвертий – у південній частині 
регіону. І. Несен дійшла висновку, що тип 
останнього короваю є результатом посту-
пового розмивання традицій [19, с. 128]. 
Дослідниця зауважила, що у випіканні ве-
сільного печива, рухаючись із півночі на 
південь Полісся, зростає його асортимент. 
У північній частині випікають коровай і 
пиріг для родичів та дружок, а в південній 
з’являються порційні вироби – «пампуш-

ки», «балабушки», «пірожки», «булочки»; 
для дітей випікали печиво – «качечки», 
«гуски», «горобейки», на сході для найрід-
ніших пекли «верчі», «врачі». Вона про-
вела умовну лінію південної частини По-
лісся і аж далеко на Південь України, де 
побутувало парне печиво і парні атрибути 
(ложки). Залежно від місцевості, це печиво 
має різноманітні назви: «пара», «парочка», 
«паристий калач», «коровай», «близнята», 
а також мало символічне значення – забез-
печення щастя молодим [19, c. 71–72]. 

Локальна стаття Н. Боренько про міфо-
логію весільного хліба присвячена риту-
альному аспекту хлібних виробів, які ви-
готовляли до різних свят календарного та 
родинного циклів. Розглядаючи типологію 
весільного хліба, дослідниця зазначила, 
що у весільному обряді, коли ділили коро-
вай, було прийнято підош ву віддавати му-
зикантам, а в деяких місцевостях Полісся 
(Народицький р-н) пі дошву ділили разом 
з короваєм. Пізнішим різновидом короваю, 
поширеного на Житомирщині та частково 
на Рівненщині, були окремо випечені пам-
пушки, які узагальнено також називали 
«коровай» [4, с. 129–130].

Одна з останніх праць про назви їжі 
Східного Полісся, у якій проаналізова-
но склад і семантичну структуру лексики 
харчування, його ареальну варіативність, 
є монографія Є. Турчин. Авторка подала 
назви страв, їх описи, походження лексем 
у досліджуваних говірках. Так, пироги, 
окрім назви безпосередньо печених (варе-
них) виробів у середньополіських говір-
ках, у весільному обряді означають час-
тування (у першу неділю після весілля). 
Дослідниця зауважила, що оскільки ри-
туальний хліб був одним з головних атри-
бутів цього обряду, а пригощання пирога-
ми (варениками) відбувалося під час його 
проведення, то, завдяки цьому, і могло 
відбутися перенесення назви [27, c. 71]. 
Вона дослідила, що назва «пироги», як 
різновид печених виробів з начинкою, 
мотивована особливостями: за способами 
приготування («навертальник», «вертун», 
«вертута» та ін.), за складниками виробу 
(«ріпники» – пиріжки з картоплею, «кар-
топляники» – пиріжки (тісто – картопля-
не пюре та борошно) з начинкою (капуста, 
горох, квасоля)), за кольором («само-
цвєт»), за формою та будовою («вушкі», 
«роззява» та ін.), за призначенням («ко-
лядники») [27, с. 71–72].

www.etnolog.org.ua

IM
FEліссі, то його існує декілька видів, проте 

IM
FEліссі, то його існує декілька видів, проте 

найголовнішим після короваю є «боху

IM
FEнайголовнішим після короваю є «боху-

IM
FE-

нець», яким благословляли молодих. Для 

IM
FEнець», яким благословляли молодих. Для 

подарунків матерям молодих випікали 

IM
FEподарунків матерям молодих випікали 

весільні «кукли» (фігурки хлопця і ді

IM
FE

весільні «кукли» (фігурки хлопця і ді-

IM
FE

-
– пи

IM
FE

– пироги (довгі 

IM
FE

роги (довгі 
хліби), що зумовило в деяких місцевостях 

IM
FE

хліби), що зумовило в деяких місцевостях 
ці молодіжні зібрання називати «пироги». 

IM
FE

ці молодіжні зібрання називати «пироги». 
Для обміну між родинами в західних ра

IM
FE

Для обміну між родинами в західних ра-

IM
FE

-
йонах Полісся пекли калачі

IM
FE

йонах Полісся пекли калачі – «

IM
FE

– «двійки» 

IM
FE

двійки» 
(зліплені хлібчики), у

IM
FE

(зліплені хлібчики), у це

IM
FE

центральних

IM
FE

нтральних – м

IM
FE

– ме

IM
FE

е-

IM
FE

-
дівники («пірники»), якими обдаровували 

IM
FE

дівники («пірники»), якими обдаровували 
рідню молодої [5, IM

FE
рідню молодої [5, с. IM

FE
с. 11IM

FE
112, 113].IM

FE
2, 113].

За польовими матеріалами І.IM
FE

За польовими матеріалами І. НеIM
FE

Несен виIM
FE

сен ви
окремлено чотири основні види короваю. IM

FE
окремлено чотири основні види короваю. 
Окрім двох, відомих за В.IM

FE
Окрім двох, відомих за В. БоIM

FE
Борисенко, IM

FE
рисенко, 

ровай, на прямокутній хлібній основі IM
FE

ровай, на прямокутній хлібній основі 
якого закріплені чотири SIM

FE
якого закріплені чотири S-IM

FE
-подIM

FE
под

кальні тістові елементи й коровай у вигляIM
FE

кальні тістові елементи й коровай у вигля
ді порційних шишок. За картографічною IM

FE
ді порційних шишок. За картографічною 

альному аспекту хлібних виробів, які ви

IM
FE

альному аспекту хлібних виробів, які ви
готовляли до різних свят календарного та 

IM
FE

готовляли до різних свят календарного та 
родинного циклів. Розглядаючи типологію 

IM
FE

родинного циклів. Розглядаючи типологію 
весільного хліба, дослідниця зазначила, 

IM
FEвесільного хліба, дослідниця зазначила, 

що у весільному обряді, коли ділили коро

IM
FEщо у весільному обряді, коли ділили коро

вай, було прийнято підош

IM
FEвай, було прийнято підошву ві

IM
FEву ві

зикантам, а

IM
FEзикантам, а в

IM
FEв де

IM
FEдеяких місцевостях Полісся 

IM
FEяких місцевостях Полісся 

(Народицький

IM
FE(Народицький р

IM
FEр-

IM
FE-н) п

IM
FEн) пі

IM
FEідошв

IM
FEдошв

з короваєм. Пізнішим різновидом короваю, 

IM
FEз короваєм. Пізнішим різновидом короваю, 

поширеного на Житомирщині та частково 

IM
FEпоширеного на Житомирщині та частково 

на Рівненщині, були окремо випечені пам

IM
FEна Рівненщині, були окремо випечені пам

пушки, які узагальнено також називали 

IM
FE

пушки, які узагальнено також називали 
«коровай» [4,

IM
FE

«коровай» [4,
Одна з останніх праць про назви їжі 

IM
FE

Одна з останніх праць про назви їжі 
Східного Полісся, у

IM
FE

Східного Полісся, у
но склад і семантичну структуру лексики 

IM
FE

но склад і семантичну структуру лексики 
харчування, його ареальну варіативність, 

IM
FE

харчування, його ареальну варіативність, 
є

IM
FE

є



 153  

В. Конобродська їжу в поминальній 
обрядовості розглянула в загальному кон-
тексті поховально-поминального обряду. 
Ця трапеза має свою специфіку, а саме: на 
поминальному обіді обов’язкова наявність 
поминальної страви, характерний набір 
страв, почергова їх подача. У поліській 
традиції поминальною стравою є розмоче-
ний у підсолодженій воді хліб чи інше об-
рядове печиво, іноді з додаванням подріб-
нених фруктів, ягід, маку. Рідше могла 
бути пшенична каша (або каша з інших 
злаків), варений горох, квасоля (або інші 
бобові), підсолоджені з додаванням маку, 
конопляного насіння. «Коливо», «кутя», 
«канун», «сита» – це найпоширеніші по-
ліські назви цієї страви [13, c. 220–221]. 

Обов’язковим було випікання хліба, 
його розламували гарячим, щоб ішов пар 
(для душі померлого). Для обряду ви-
пікали також паляниці, пироги, коржі, 
«панахиди» (обрядове печиво у вигляді 
невеликих булочок), книші, проскури, 
«тужики» (коржики), «потужники» (па-
ляниці), «стулники» (білий хліб), «пид-
палоночки» (прісні коржі), «тясьціни» 
(масні млинці), «драчони» (пісні млинці) 
[13, с. 222–224]. За матеріалами, зібра-
ними і проаналізованими дослідницею, 
види, способи приготування та назви по-
минально-обрядових хлібних виробів на 
Поліссі дуже різноманітні.

Отже, українське Полісся було і зали-
шається регіоном для досліджень науков-
ців-етнологів. Зважаючи на багатий фак-
тичний матеріал, харчування на теренах 
Українського Полісся вивчене недостат-
ньо, тому для дослідників є велике поле 
діяльності у виявленні типово поліських, 
найдавніших страв і їх місця в місцевому 
харчуванні та у спробі з’ясувати екологію 
(корисність) засад традиційного раціону, 
який століттями формувався в сільському 
побуті і забезпечував здоров’я та трива-
лість життя поліщуків.
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SUmmary

Traditional Ukrainian cuisine has its own peculiarities based on the territorial appliance. 
These features are obliterated and integrated in the space under the time influence. However 
nowadays owing to the rise of the society interest to the culture history, the traditions of Ukrai-
nian cuisine become the matter of careful attention not only of experts and scholars, but also the 
wide community.

The proposed research is aimed to examine various aspects of people’s preferences. The dishes 
of seasonal calendar holidays and family celebrations are defined as the most important of them.

Interrelation between traditional food and rituals is shown in the article by the way of ex-
ample of Polishchuky (Polissia inhabitants) nourishment. This is the novelty of the research. The 
comparative characteristic of the dishes peculiarities of Polissia specific localities and their place 
in the all-Ukrainian cultural and everyday contexts is considered as its main task.

Transformation of traditions and rituals is considered in historical context within the period 
from the second quarter of the XIX century till the present time.

When developing this scientific topic, a set of techniques and research methods have been 
applied: the empirical level, based on the authoress professional experience has been synthesized 
into the method of theoretical research. The systematic and purposeful study of the topic allows 
to assert that the methods of observation and comparison have been used to reveal common or 
inherent features of the investigation object.

Analysis and synthesis techniques have allowed the author to identify the difference connec-
tion in the food traditions of certain geographic Polissia areas as a unified significant aspect of 
Ukrainian culture.

Generalization method is used at the last stage of scientific research.
Taking into account the importance of the development of Ukrainian culture in all its dimen-

sions and manifestations, the investigated problem is not only of limited theoretical interest. It 
has applied practical importance that can be widely used in many spheres of modern Ukrainian 
cultural life.

Keywords: scientific sources, programs-inquirers, food, bread, bridecake, pies, porridge, ritual 
dishes, daily courses, traditional nourishment.
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«МАЛАНКА» НА ТЕРЕНАХ  
пІВДЕННО-ЗАХІДНОГО пОДІЛЛЯ

У статті на основі етнографічних записів описано обряд «Маланка», поширений і на теренах 
Південно-Західного Поділля. Зокрема, у досліджуваному с. Новосілка Заліщицького району 
Тернопільської області він побутує багато років. Сьогодні спостерігаємо занепад цього дійства.

Ключові слова: с. Новосілка, «Маланка», Василь, Новий рік, «береза», «коза».

В статье на основе этнографических записей описан обряд «Маланка», распространенный и 
на территории Юго-Западного Подолья. В частности, в исследуемом с. Новоселка Залещицкого 
района Тернопольской области он бытует много лет. Сегодня наблюдаем упадок этого действия.

Ключевые слова: с. Новоселка, «Маланка», Василий, Новый год, «береза», «коза».

Based on expeditionary materials, the articles describes the Malanka ritual, which is also wide-
spread on the lands of Southwestern Podillia. In particular, in the village under consideration, No-
vosilka (Zalishchyky District, Ternopil Region), has it been existing for many years. Nowadays, the 
decline of this ritual action can be verified.

Keywords: Novosilka, Malanka, Vasyl, New Year, bereza, koza.

«А що другий празник – святого 
Василя! Радуйся, ой радуйся, 

земле, Син Божий народився!» – саме 
такі слова лунають під час виконання 
колядки «Добрий вечір тобі, пане госпо-
дарю!» на Старий Новий рік, який від-
значаємо 14 січня. У цей день християни 
вшановують пам’ять св. Василя, а в на-
роді кажуть: «Василь не сам приходить, а 
Маланку із собою приводить». 

Саме традиційний новорічний обряд, 
який включає в себе величальні обходи дво-
рів і поздоровлення піснями-щедрівками, 
театралізовані ігрові сценки й танці пере-
одітих у масках, відомий під назвою «Ма-
ланки» [1]. Він відомий давно та започатко-
ваний, очевидно, ще в дохристиянські часи, 
коли люди віддавали перевагу силам при-
роди. Як зазначив відомий дослідник ка-
лендарної обрядовості українців О. Куроч-
кін, на сьогодні мало хто цікавиться таким 
обрядодійством. У той же час Г. Кожолян-
ко та О. Кожолянко у своїх дослідженнях 
вказали, що «нині традиційний обряд “Ма-
ланка” можна зустріти переважно на тере-
нах Галичини, Поділля, Буковини, північ-
них районів Молдови, у східних районах 
Румунії (прикордоння з Україною)» [5, 
с. 6]. Серед дослідників, які досліджували 
цей обряд, можемо назвати О. Воропая  [2], 

В. Скуратівського  [11], С. Килимника [3], 
Г. Кожолянка  [4; 5], О. Кожолянка  [5; 
6; 7], О.  Курочкіна  [8; 9].

Здебільшого гурти, які водили «Ма-
ланку», складалися з хлопців. Проте 
маланкувати ходили й дівчата. Так, за 
свідченнями дослідників буковинської 
календарної обрядовості Г. Кожолянка й 
О. Кожолянка, «у давні часи у Вашків-
цях маланкувати ходили і дівчата. Дівоча 
“Маланка” мала поважніший характер. 
Дівчата одягали її “молодою” – Малан-
кою. Уся дівоча ватага іменувалася друж-
ками» [5, с. 10].

У досліджуваному с. Новосілка Залі-
щицького району Тернопільської області 
свято Маланки відзначають з давніх-да-
вен. 13 січня, увечері, хлопці збирають-
ся в гурти і водять «Маланку». Брали 
участь артистичні, кмітливі – ті, хто вмів 
гарно співати, грати, віншувати. Готувати 
дійство належало найстаршому хлопцеві, 
якого називали «береза», його вибирали 
з-поміж усього гурту дорослих юнаків. 
Саме він керував святом Маланки і ор-
ганізовував музику для танців під час 
Різдвяних свят. Хлопці складали сцена-
рій дійства, визначали персонажів, го-
тували маски й одяг, розігрували ролі. 
Вони одягали чудернацьке вбрання, ви-
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вертали кожухи, розмальовували облич-
чя, виготовляли страшні маски, у руках 
мали дзвіночки, калаталки, батоги, бу-
бен, а пізніше – гармошку. Основні ді-
йові особи – це переодягнений у дівчину 
нежонатий хлопець (Маланка), інший – 
убраний у вишиті шати (Василь), також 
були наявні Дід, Баба, Циган і Циганка з 
діть ми, Жид, Коза, Чорт, Лікар та інші. 
На сьогодні дійство поповнюється нови-
ми сучасними персонажами. Проте були 
роки, коли «Маланку» майже не води-
ли. Найскрутніший час настав у середи-
ні 80-х років ХХ ст. Одного року гурт 
хлопців наштовхнувся на сильний спро-
тив з боку голови партійної організації 
місцевого колгоспу: під час проведення 
обряду він переслідував переодягнених і 
вимагав припинити ходити селом з віншу-
ваннями. Однак юнаки не зважали на це. 
Після декількох «гарячих» розмов з пере-
одягненими та взаємних обвинувачень 
партійний очільник викликав з райцентру 
наряд міліції, і хлопцям довелося термі-
ново залишати село – виїжджати з нього 
в інші населені пункти, регіони тодішньо-
го Радянського Союзу.

Головний персонаж – Маланка – най-
цікавіший і найкумедніший. Хлопця на-
магалися вибирати найвищого і худор-
лявого. Його одягали в довгу широку 
спідницю, барвисту блузку, кожушину, 
а на голові закручували велику хустку з 
квітами («павунку»), у руках він мав ку-
жіль для прядіння або щось інше. Облич-
чя «дівчини Маланки» розфарбовували: 
брови й очі намащували сажею, а щоки і 
губи – соком червоного буряка. Це роби-
ли для того, щоб під час дійства, обійма-
ючи людей, їх вимащувати. 

Василь – гарний юнак, убраний у виши-
ванку, шаровари, обперезаний крайкою, 
у теплій кожушині, на голові – смушева 
шапка. Усі інші персонажі одягаються 
відповідно до своїх ролей. 

Пізно ввечері, 13 січня, юрба хлопців 
ішла «водити Маланку» по домівках до-
рослих дівчат, до малих дівчаток ходила 
«мала Маланка».

Ватага в різні роки відрізнялася чи-
сельно. Інколи до неї входило до 50 осіб. 
Селом ходило декілька гуртів, або кож-
ний куток мав свій. Вони з музиками ру-
халися вулицями, стежками, городами, 
по дорозі співали, бешкетували, грали в 
бубни, веселилися, а коли заходили на 

подвір’я до дівчини, співали величальних 
пісень:
Ой, завіяли буйні вітрови,
Сему дворови Нового року пригнали.  | 2 р.
Ой, ставай, газдо, не потягайся,
Новому року з нами кланяйся низенько. | 2 р.
Старий рік – вгорі, Новий рік – в дворі,
Пускай Старий рік, приймай  
 Новий рік до себе.  2 р.

Нам за коляду дайте по грошу,
Аби с ти мали долю хорошу, дай Боже. | 2 р.

Після цієї пісні хлопці просилися в 
хату до дівчини, її батьки всіх не впуска-
ли, а тільки Василя і Маланку. Останні 
у приміщенні жартували, розціловували 
всіх присутніх у хаті й одночасно вима-
щували сажею. У цей час заходила Коза, 
Поводир і Жид – вони просили за коляду 
щось «добреньке». Усе, що давали з про-
дуктів, Жид кидав у свою торбу. Після 
цього хлопці просили дівчину вийти на 
подвір’я. Якщо вона опиралася або була 
дуже горда, її гуртом виносили на двір. 
Там хлопці співали наступну пісню, а 
Маланка з Василем танцювали, до них 
долучалися інші персонажі, «цигани» во-
рожили господарям, а Коза і Жид намага-
лися щось знову потягнути з хати в торбу. 
Музиканти з гурту, награючи на гармош-
ці, бубні і калаталках, співали «Наша 
Маланка»:

Наша Маланка – Дністрованка.
Дністром плила, ноги мила. | 2 р.
Дністром плила, ноги мила,
Тонкий фартух замочила. |2 р.
Повій, вітре, буйнесенький,
Висуш фартух тонесенький. |2 р.
Повій, вітре, на болото,
Висуш фартух, як золото. |2 р.
Наша Маланка – господиня, 
Як помастить – так помиє. |2 р.
Лижки, миски під лавою 
Та й заросли муравою. |2 р.
А тарелі на полиці
Та й заросли муравицев. |2 р.
Наша Маланка – Дністрованка,
Дністром плила, тонкий фартух  
 намочила.

Після цього знову всі жартували, му-
зиканти грали «Гопак», а хлопці, узявши 
в коло дівчину, разом з нею танцювали. 

По завершенні дійства дівчина при-
гощала хлопців, давала їм гроші, за які 
згодом організовували музики у клубі. Та 

www.etnolog.org.ua

IM
FE

ли, а тільки Василя і Маланку. Останні 

IM
FE

ли, а тільки Василя і Маланку. Останні 
у приміщенні жартували, розціловували 

IM
FE

у приміщенні жартували, розціловували 
всіх присутніх у хаті й одночасно вима

IM
FE

всіх присутніх у хаті й одночасно вима
щували сажею. У

IM
FEщували сажею. У

IM
FEгненими та взаємних обвинувачень 

IM
FEгненими та взаємних обвинувачень 

партійний очільник викликав з райцентру 

IM
FEпартійний очільник викликав з райцентру 

наряд міліції, і хлопцям довелося термі

IM
FEнаряд міліції, і хлопцям довелося термі-

IM
FE-

їжджати з нього 

IM
FEїжджати з нього 

в інші населені пункти, регіони тодішньо

IM
FE

в інші населені пункти, регіони тодішньо-

IM
FE

-

– Мал

IM
FE

– Маланка

IM
FE

анка – на

IM
FE

– най

IM
FE

й-

IM
FE

-
цікавіший і найкумедніший. Хлопця на

IM
FE

цікавіший і найкумедніший. Хлопця на-

IM
FE

-
магалися вибирати найвищого і худор

IM
FE

магалися вибирати найвищого і худор-

IM
FE

-
лявого. Його одягали в довгу широку 

IM
FE

лявого. Його одягали в довгу широку 
магалися вибирати найвищого і худор
лявого. Його одягали в довгу широку 
магалися вибирати найвищого і худор

IM
FE

магалися вибирати найвищого і худор
лявого. Його одягали в довгу широку 
магалися вибирати найвищого і худор

спідницю, барвисту блузку, кожушину, 

IM
FE

спідницю, барвисту блузку, кожушину, 
а на голові закручували велику хустку з 

IM
FE

а на голові закручували велику хустку з 
квітами («павунку»), у руках він мав куIM

FE
квітами («павунку»), у руках він мав ку-IM

FE
-

жіль для прядіння або щось інше. ОбличIM
FE

жіль для прядіння або щось інше. Облич
чя «дівчини Маланки» розфарбовували: IM

FE
чя «дівчини Маланки» розфарбовували: 
брови й очі намащували сажею, а щоки і IM

FE
брови й очі намащували сажею, а щоки і 

ком червоного буряка. Це робиIM
FE

ком червоного буряка. Це роби
ли для того, щоб під час дійства, обіймаIM

FE
ли для того, щоб під час дійства, обійма
ючи людей, їх вимащувати. IM

FE
ючи людей, їх вимащувати. 

арний юнак, убраний у вишиIM
FE

арний юнак, убраний у виши

це

IM
FEце

Поводир і Жид

IM
FEПоводир і Жид – во

IM
FE– вони просили за коляду 

IM
FEни просили за коляду 

щось «добреньке». Усе, що давали з про

IM
FEщось «добреньке». Усе, що давали з про

дуктів, Жид кидав у свою торбу. Після 

IM
FEдуктів, Жид кидав у свою торбу. Після 

цього хлопці просили дівчину вийти на 

IM
FEцього хлопці просили дівчину вийти на 

подвір’я. Якщо вона опиралася або була 

IM
FEподвір’я. Якщо вона опиралася або була 

дуже горда, її гуртом виносили на двір. 

IM
FEдуже горда, її гуртом виносили на двір. 

Там хлопці співали наступну пісню, а 

IM
FEТам хлопці співали наступну пісню, а 

Маланка з Василем танцювали, до них 

IM
FEМаланка з Василем танцювали, до них 

долучалися інші персонажі, «цигани» во

IM
FE

долучалися інші персонажі, «цигани» во
рожили господарям, а Коза і Жид намага

IM
FE

рожили господарям, а Коза і Жид намага
лися щось знову потягнути з хати в торбу. 

IM
FE

лися щось знову потягнути з хати в торбу. 
Музиканти з гурту, награючи на гармош

IM
FE

Музиканти з гурту, награючи на гармош
ці, бубні і калаталках, співали «Наша 

IM
FE

ці, бубні і калаталках, співали «Наша 
Маланка»:

IM
FE

Маланка»:



 157  

з дівчат, яка дала більше грошей, і роз-
починала з «березою» на наступний день, 
14 січня, танці. Це було дуже почесно, і 
всі намагалися внести більшу частку. 

Після гостини в одному домі вата-
га старшої «Маланки» йшла в наступну 
хату, в якій жила дівчина на виданні. 
Хати, де жили малі дівчата, проминали – 
там ходила «мала Маланка» (хлопці до 
17 років). Не дай, Боже, було забути або 
оминути хату, де жила дівчина. Для та-
ких сімей це було ганьбою. Відтак хлопці 
за цим пильно стежили, а за їхні старання 
були щедро нагороджені господарями.

На Буковині, як і на Тернопіллі, гур-
ти під час відвідин хат співали дністрян-
ської «Маланки». Це свідчить про тісні 
взаємозв’язки між цими двома етнорайо-
нами, які розмежовані р. Дністер. У той 
же час, як вказують Георгій та Олександр 
Кожолянки, «обряд “Маланки” в молдав-
ського і румунського населення Буковини, 
порівняно з українським, має свою регіо-
нальну специфіку, зокрема у виготовленні 
костюмів, складові виконавців, сценарії 
та формах виконання» [5, с. 14].

Протягом останніх років у с. Синьків, 
що над Дністром, Заліщицького району 
Тернопільської області проводять фести-
валь «Маланок», на який з’їжджа ються 
фольклорні колективи. Аналогічний фес-
тиваль упро довж 2010–2018 років про-
ходить і в Чернівцях, на Буковині, під 
назвою «Маланка-фест». Учасники фес-
тивалю презентують традиційну «Малан-
ку» та дивують глядачів сучасними дійо-
вими особами [5].

Отже, «Маланка» – народне дійство, 
що дійшло до нас із глибокої давнини і 
містить язичницькі витоки народної об-
рядовості. З плином часу ця традиція 
втратила свій початковий зміст та зна-
чення і тепер носить лише розважальний 
характер. На превеликий жаль, з рока-
ми дійство видозмінилося. Очевидно, це 
пов’язано з тим, що такі обходи не були 
поширеними по всій Україні, а практи-
кувалися тільки локально. Сьогодні в до-
сліджуваному селі спостерігаємо занепад 

цього дійства, незважаючи на те, що ніхто 
не забороняє його проводити. Однак спо-
діваємося, що прийдешні покоління бу-
дуть підтримувати традиції своїх предків 
і «водити Маланку».
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SUmmary

On the Old New Year, observed on January 14th, Christians pay honour to St. Basil, and 
people say Basil does not come himself, but Malanka comes with him.

It is the traditional New Year’s rite including bypassing along yards with extolling and facili-
tating with songs-shchedrivkas, dramatized live-action scenes and dances performed by disguised 
people, that is known as Malanka.

Today, the traditional Malanka ceremony can be found mainly on the territories of Halychyna, 
Podillia, Bukovyna, northern Moldova, in eastern regions of Romania (along the eastern border 
with Ukraine).

In their overwhelming majority, groups that drove Malanka consisted of boys. However, there 
were locations where girls went to drive Malanka.

In the village under consideration, Novosilka (Zalishchyky District, Ternopil Region), the 
Malanka holiday has been observed since long ago. On January 13th, guys gather in groups and 
drive Malanka. It was artistic, quick-witted persons and ones being good at singing, playing 
musical instruments, and congratulating who took part in the rite. The preparation of the action 
was appropriate to be made by the oldest boy named birch; he was chosen from among the whole 
group of adult boys. It was him who drove the Malanka action and organized music for dancing 
during the Christmas holidays. Guys compiled a scenario of the action, determined characters, 
prepared masks and clothes, and played roles of the chosen characters.

Main personages were an unmarried boy (Malanka) in the disguise of a girl, while another 
boy was dressed in embroidered clothes (Vasyl); others were Did (Grandfather), Baba (Grand-
mother), Gypsy Man and Gypsy Woman with children, Zhyd (Jew), She-Goat, Devil, Doctor, 
and others. As of today, the action is replenished with new, modern, characters. However, there 
were period when Malanka was practically not driven. The most difficult time has struck in the 
mid-1980s.

Numerically, a company of the Malanka participants was unlike in different years. Once a 
while, it included up to 50 people, and sometimes there were several groups bypassing in a vil-
lage, or every corner had its own company. They walked with musicians along streets, footpaths, 
vegetable gardens, with singing en route, roistered, played tambourines, made merry, and while 
coming to a girl’s yard, they sang extolling songs.

Thus, Malanka is a folk event that has come to us from ancient times and contains some pagan 
origins of folk rites. In time, the tradition has lost its original meaning and significance, and 
nowadays it is of none but an entertaining nature.

Today, in the village under study, we can observe the decline of this action, in despite of the 
fact that no one forbids to hold it.

Keywords: Novosilka, Malanka, Vasyl, New Year, bereza, koza.
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УДК 745.5:688.721.2](477) Дмитро пожоджук 
(с. Космач Косівського р-ну Івано-Франківської обл.)

БЕРЕГИНЯ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ

У Михайла Вінтоняка на присілку 
Медвежому в Космачі народилося 

ще одне малятко. Це була п’ята дитинка 
в сім’ї з-поміж дванадцяти. На україн-
ських землях знищував усе живе Голодо-
мор. 1933 рік косив українські села не-
щадно. А тут, на Гуцульщині, нуртувало 
українське життя. Хоча жили гуцули не 
в злиднях, проте тяжко працювали, щоб 
заробити на прожиття. Отож, і дитинка, 
яка народилася в Медвежому, мала шанси 
на виживання.

Дівчинку охрестили й назвали Гафій-
кою. Рятувало сім’ю те, що її мати Ган-
на була знаною в селі кравчинею, і кожен 
гуцул користувався її послугами. Одним 
шила портки та гачі, іншим – сорочки і в 
такий спосіб мала хоч якийсь зарібок. До 
кравецтва привчала змалечку дітей, і най-
краще це навчилися робити донечка Га-
фійка та синочки Іван і Дмитро. А крім 
того, матуся навчила доньку гарно ви-
шивати. У селі жити тоді було неспокій-
но – на її долю випало воєнне лихоліття. 
У село ввійшли мадярські війська, які 
воювали на боці Німеччини. А небавом 
з’явилися й німці. Хоча до того в Космачі 
вже встигли побувати «перші совіти», які 
накоїли немало лиха: ґвалтували жінок, 
відбирали надбане майно в гуцулів. Укра-
їнська повстанська армія рятувала всіх 
від завойовників. На початку 1945 року 
тут відбулася найбільша битва армії УПА 
з каральною дивізією чекістів генерала 
Дергачова, яку під Космачем ущент роз-
били українські повстанці. Вони не раз 
приходили до Гафійчиної мами, і вона пе-
рекваліфіковувалася шити з гуцульського 
одягу на уніформу для повстанців.

Батько Гафійки також був майстром 
«на всі руки». Він крутив петельки, шив 
упряж для коней і волів, для курних гу-
цульських хат мурував печі з глини, а зго-
дом – із цегли та кераміки. А донька ви-
ростала як квіточка, по війні вже до неї й 
парубки почали залицятися, і в 1952 році 
на Медвежому відбулося ще одне гуцуль-
ське весілля: Гафійка Вінтоняк вінчалася 
з космацьким леґінем Кирилом Чорняком, 
котрий повернувся з війни. Грали веселої 

неперевершені космацькі музиќи, співа-
ла бервінкової космацька челядь, мчали 
на залубицях до церкви князь і княгиня, 
дружби і дружки, бояри і свахи, дзвони-
ли дзвіночки на конях. То було 12 лютого, 
і цей день ще й досі з приємністю згадує 
героїня цієї оповіді. Нарешті, смута пере-
росла в радість.

Почалися нові клопоти, треба було зво-
дити своє гніздечко – будувати хатину, 
обживатися, вирощувати сад. Гафія Чор-
няк набула чималий досвід у кравецтві, 
почала працювати самостійно, приймала 
замовлення, намагалася догодити прискі-
пливим старшим гуцулкам і невдовзі за-
жила чималої слави талановитої кравчи-
ні. Ця слава збереглася за нею й понині.

Очікувала молода ґаздиня народження 
дитинки, тішилася, що буде продовження 
роду. І народилася донечка, як писаночка. 
А слідом за нею до Гафії прийшла тяжка 
недуга – туберкульоз хребта. Молоду по-
роділлю окутали гіпсом, і в такому пан-
цирі вона перебувала цілий рік. Лежачи в 
лікарні, свою печаль Гафія переливала у 
вишивання й цим заробляла якусь копій-
чину. Дитину тим часом забрала бабуся 
Анна в Медвежий і там виховувала. Зго-
дом цю опінію почав здійснювати чоловік 
Гафії Кирило.

Урешті-решт, здоров’я поліпшилося, 
і Гафія самовіддано зайнялася вихован-
ням донечки, яку назвали Марічкою. До 
неї, як до славної в Космачі кравчині, 
квапилися гуцули шити традиційні кос-
мацькі сорочки, узори на яких вигравали 
веселковими барвами. Гафія подов гу ми-
лувалася тими орнаментами, розпитувала 
жінок про їхні назви і старалася відшити 
кожен узор, аби мати їх усі в себе. Деякі 
узори й сама вишивала то на сорочках, 
то на рушниках, а деякі просто збирала. 
Життя йшло своїм руслом, і ніби вже й 
почали забуватися біди. Донька Марічка 
виросла красунею, вийшла заміж за Пе-
тра Клапцуняка, Гафія передала їй усі 
секрети своєї майстерності.

У Космачі кажуть, що одна біда йде, 
а за собою сім веде. Це прислів’я стосува-
лося й родини Гафії Чорняк. У її доньки 
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народився первісток, проте лікарі поста-
вили невтішний діагноз малюкові – «син-
дром Дауна». Гафія, яка колись пережи-
ла велике горе, взялася доглядати онука, 
якого охрестили й назвали Андрієм. Саме 
тоді Гафія Чорняк почала виготовляти 
ляльки, якими потішала немічного онука. 
Ляльок вона одягала в космацькі строї: 
були там і князь з княгинею, і дружби з 
дружками.

Минали роки, була надія, що в Маріч-
ки ще будуть діти, а тим часом і мама, 
і бабуся все своє тепло й любов віддавали 
Андрійкові. І Господь почув їх – у Марій-
ки та Петра народилася доня. Охрести-
ли Марічкою. Хата наповнилася дитячим 
щебетом і радістю. Гафія продовжувала 
свою кравецьку справу, вечорами пере-
читувала твори Тараса Шевченка, Івана 
Франка, Лесі Українки, вдумувалася в 
кожний рядок.

«Може, і я була б панею, – посміха-
ється Гафія Чорняк з Космача. – Але на 
моє дитинство випала війна, і тоді було 
не до навчання, хоча в школі вчителька 
завжди клала мене в приклад. Тим паче, 
що зростала я в багатодітній сім’ї, і треба 
було заробляти гроші на прожиток, а не 
вчитися».

У Гафії виник цікавий задум – зібра-
ні в Космачі вишиті узори розмістити в 
спеціальному альбомі-книзі й підписати 
назву кожного зразка. Почала мудрувати, 
як би мали виглядати сторінки книги, на-
думала: для того, щоб зробити один ар-
куш альбому, треба зробити дві сторінки з 
вишивкою, а між ними вставити тоненьку 
фанеру, щоб аркуші не перегиналися і не 
ламалися. На одну таку сторінку припасо-
вувала по 14 узорів, а під кожним узором 
повишивала його назви (наприклад: «сли-
вове», «кучірєве», «лекичий», «кнігинь-
ковий», «дубовий лист», «лумеровий», 
«пушкатий», «олені», «качурові» тощо). 
На обкладинці альбому свою світлину об-
рамила в космацькі узори й додала напис:

Колись жила тут гуцулка, що свій край 
 любила
І з любов’ю до гуцулів уна ці узори шила.
Колись будуть ці узори люди розглядати
І Гафію Чорнячку будуть споминати...

Цю книгу вона вишила ще в минулому 
столітті. Така книга й понині немає ана-
логів у світі.

Якось побачив цей альбом у Гафії Чор-
няк власник приватного музею Олекси 
Довбуша в Космачі Михайло Дідишин 
і запропонував, аби Гафія передала це 
надбання з вишивками до музею, щоб її 
могли бачити відвідувачі. Гафія люб’язно 
погодилася. Так альбом опинився в музеї. 
Уже й онучка заміж вийшла за парубка 
з Бойківщини Андрія Сунака. Уже й си-
ночок у них Роман народився, а для Га-
фії – правнук. Уже й донька подалася на 
заробітки в Італію поміж чужі люди. За-
журилася Гафія, свою тугу знову почала 
виливати в узори, бо надії на повернення 
з музею своєї книжки вже не мала. Ви-
рішила зібрати ще більше узорів, вишити 
ще кращу книжку.

А Космач готувався до Другого між-
народного фестивалю «Великдень у Кос-
мачі». Загостив до Космача і тодішній 
президент Украї ни Віктор Ющенко із 
сім’єю – познайомилися з Гафією Чорняк, 
залюбки оглядали її вишивки, ляльки, 
вишиту книгу. Любувалися, дивували-
ся, немов у казку потрапили. «Ця жінка 
вартує найвищої подяки за свою працю, 
найвищої нагороди, – сказав президент 
Віктор Ющенко. – В Україні я подібної 
книжки-альбому не бачив. Та й сама ви-
шивальниця Гафія Чорняк, як БЕРЕГИ-
НЯ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ». Згодом 
Гафію Чорняк було нагороджено медаллю 
«За заслуги перед Прикарпаттям». 

До Гафії Чорняк сьогодні їдуть люди з 
усього світу, аби помилуватися творчістю 
її рук. У 2010 році мисткиня завершила 
вишивати другий альбом із зібраними нею 
космацькими узорами. На обкладинці ви-
шила такі віршовані рядки:

Ой, хрестики дрібнесенькі, я вас вишиваю,
Свою любов, своє серце у вас укладаю.
Ой, хрестики дрібнесенькі, дрібненькі,  
 дрібненькі,
Ой, я вас залишаю для Вкраїни-неньки.
Ой, узори ви, узори, яскраві кольори.
Такі милі і любимі на всі наші гори.
Все життя я вишивала, збирала до купки.
Тепер хочу залишити на пам’ять для  
 внуків.
Щоби мене пам’ятали, Чорнячку Гафійку,
А на спомин та й про себе я залишу  
 книжку...

Ця книжка сьогодні дивує світ. Її огля-
дають туристи і мистецтвознавці, пись-

www.etnolog.org.ua

IM
FE

з музею своєї книжки вже не мала. Ви

IM
FE

з музею своєї книжки вже не мала. Ви
рішила зібрати ще більше узорів, вишити 

IM
FE

рішила зібрати ще більше узорів, вишити 
ще кращу книжку.

IM
FE

ще кращу книжку.

IM
FEсміха

IM
FEсміха-

IM
FE-

е на 

IM
FEе на 

і було 

IM
FEі було 

не до навчання, хоча в школі вчителька 

IM
FEне до навчання, хоча в школі вчителька 

завжди клала мене в приклад. Тим паче, 

IM
FE

завжди клала мене в приклад. Тим паче, 
що зростала я в багатодітній сім’ї, і

IM
FE

що зростала я в багатодітній сім’ї, і тр

IM
FE

треба 

IM
FE

еба 
було заробляти гроші на прожиток, а

IM
FE

було заробляти гроші на прожиток, а не 

IM
FE

не 

У Гафії виник цікавий задум

IM
FE

У Гафії виник цікавий задум – зі

IM
FE

– зібра

IM
FE

бра-

IM
FE

-
ні в Космачі вишиті узори розмістити в 

IM
FE

ні в Космачі вишиті узори розмістити в 
спеціальному альбомі-книзі й підписати 

IM
FE

спеціальному альбомі-книзі й підписати 
назву кожного зразка. Почала мудрувати, 

IM
FE

назву кожного зразка. Почала мудрувати, 
як би мали виглядати сторінки книги, наIM

FE
як би мали виглядати сторінки книги, на-IM

FE
-

думала: для того, щоб зробити один арIM
FE

думала: для того, щоб зробити один ар
куш альбому, треба зробити дві сторінки з IM

FE
куш альбому, треба зробити дві сторінки з 

ж ними вставити тоненьку IM
FE

ж ними вставити тоненьку 
фанеру, щоб аркуші не перегиналися і не IM

FE
фанеру, щоб аркуші не перегиналися і не 
ламалися. На одну таку сторінку припасоIM

FE
ламалися. На одну таку сторінку припасо

піIM
FE

під кожним узором IM
FE

д кожним узором 
повишивала його назви (наприклад: «слиIM

FE
повишивала його назви (наприклад: «сли

А Космач готувався до Другого між

IM
FEА Космач готувався до Другого між

народного фестивалю «Великдень у Кос

IM
FEнародного фестивалю «Великдень у Кос

мачі». Загостив до Космача і тодішній 

IM
FEмачі». Загостив до Космача і тодішній 

президент Украї

IM
FEпрезидент України Ві

IM
FEни Віктор Ющенко із 

IM
FEктор Ющенко із 

сім’єю

IM
FEсім’єю – по

IM
FE– познайомилися з Гафією Чорняк, 

IM
FEзнайомилися з Гафією Чорняк, 

залюбки оглядали її вишивки, ляльки, 

IM
FEзалюбки оглядали її вишивки, ляльки, 

вишиту книгу. Любувалися, дивували

IM
FEвишиту книгу. Любувалися, дивували

ся, немов у казку потрапили. «Ця жінка 

IM
FEся, немов у казку потрапили. «Ця жінка 

вартує найвищої подяки за свою працю, 

IM
FE

вартує найвищої подяки за свою працю, 
найвищої нагороди,

IM
FE

найвищої нагороди,
Віктор Ющенко.

IM
FE

Віктор Ющенко.
книжки-альбому не бачив. Та й сама ви

IM
FE

книжки-альбому не бачив. Та й сама ви
шивальниця Гафія Чорняк, як БЕРЕГИ

IM
FE

шивальниця Гафія Чорняк, як БЕРЕГИ
НЯ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ». Згодом 

IM
FE

НЯ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ». Згодом 
шивальниця Гафія Чорняк, як БЕРЕГИ
НЯ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ». Згодом 
шивальниця Гафія Чорняк, як БЕРЕГИ

IM
FE

шивальниця Гафія Чорняк, як БЕРЕГИ
НЯ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ». Згодом 
шивальниця Гафія Чорняк, як БЕРЕГИ

Гафію Чорняк було нагороджено медаллю 

IM
FE

Гафію Чорняк було нагороджено медаллю 



 161  

www.etnolog.org.ua

IM
FE

IM
FE

IM
FE



162    

менники й художники з Києва і Дніпра, 
Нью-Йорка і Варшави, Торонто і Лондо-
на, Парижа і Токіо... Окрім книги-аль-
бому, Гафія Чорняк ще вишила чудові 
рушники з портретами Тараса Шевченка 
й Лесі Українки, з їхніми поетичними 
рядками. І багато космацьких узорів ви-
шила на подушках, рушниках, сорочках. 
Справжнім шедевром її творчості можна 
вважати фелон для священика Василя 
Гунчака, складений з космацьких узорів, 
де домінуючим є «ключковий» узір.

Узори Космача ще на початку минулого 
століття видрукував у Львові книговида-
вець Іван Тиктор. Понад тридцять орна-
ментів, які відшила на шматках полотна 
космацька вишивальниця Ксенія Дедер-
чук, зібрав у Космачі в минулому столітті 
відомий художник Григорій Смольський. 
Ці узори зараз є власністю Львівського 
національного музею імені А. Шептиць-
кого. Вони видані окремою книжкою на 
кошти родини Смольських під назвою 
«Космацькі вуставки». Наприкінці мину-
лого століття космацькими узорами заці-
кавилася відома дослідниця української 
вишивки Ірина Свйонтек. Вона багато 
разів відвідувала Гафію Чорняк, радила-
ся з нею, дискутувала й видала два томи 
альбомів про космацьку вишивку, де за-
містила деякі узори, зібрані майстринею, 
та розповідь про неї і світлини вишиваль-
ниці. Усі узори не брала, бо вважає, що 

настане той час, коли Україна на кошти 
держави видасть альбом вишивок, зібра-
них Гафією Чорняк з гуцульського села 
Космач.

У молоді роки Гафія Чорняк ходила 
в Космачі збирати «кнігинів» у весільні 
вінки, вона добре знає весь космацький 
весільний обряд і всі бервінкові пісні. 
Окрім того, багато років випікала кола-
чі, струцні, весільні баранчики, вбира-
ла їх дивоквітами, які сама виготовляла 
з гиблівок. А ще вона добра господиня, 
смачно готує. Усе життя турбується про 
родину. Гафія Чорняк повсюдно випро-
мінює добро й тепло. Люди в селі її на-
зивають Гафійкою, незважаючи на її по-
важний вік.

Гафія Чорняк найбільше прагнула, 
аби побачила другий альбом зібраних у 
Космачі узорів її дочка Марія. І донька 
минулої весни повернулась із заробітків 
в Україну. Повернулася змарнілою, ви-
снаженою, зболеною. Оглядала книжку-
альбом, милувалася, тішилася мамою та 
її талантом, плакала. А небавом покинула 
Матусю, своїх діток і внука й відійшла 
від нас. Знесилена, згорьована Гафія Чор-
няк продовжує й далі творити красу і да-
рувати її людям. А як прийде в наші гори 
2018 рік, то відзначатиме Гафія Чорняк 
своє 85-ліття. Життя триває. То ж з роси 
і води Вам, Берегине українського роду! 
На многії літа!
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пРАКТИКИ «пЕРЕМІЩЕННЯ» САКРАЛЬНИХ ЛОКУСІВ 
ЯК СпОСІБ РУйНУВАННЯ СИМВОЛІЧНОГО пРОСТОРУ 
СЛОБОжАН У СЕРЕДИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Статтю присвячено питанню збереження символічного простору жителів Слобідської Украї-
ни в середині ХХ ст. Показано руйнівний вплив радянської пропагандистської політики щодо 
сакральних об’єктів слобожан у досліджуваний період. 

Ключові слова: символічний простір, Слобідська Україна, радянський період.

Статья посвящена вопросу сохранения символического пространства жителей Слободской 
Украины в середине ХХ в. Показано разрушительное воздействие советской пропагандистской 
политики касательно сакральных объектов слобожан в исследуемый период.

Ключевые слова: символическое пространство, Слободская Украи на, советский период.

The article is dedicated to the preservation issue of the Slobidska Ukraine inhabitants symbolic 
space in the middle of the XX century. The destructive influence of the Soviet propaganda policy on 
the sacral objects of Slobozhanshchyna region  in the investigated period is shown.

Keywords: symbolic space, Slobidska Ukraine, the Soviet period.

Варто почати словами визначного 
вченого ХХ ст. Ф. Броделя, який 

писав: «Нація може існувати лише за ра-
хунок нескінченних пошуків себе, пере-
творення себе у сенсі логічної еволюції, 
непохитного опору іншим, ототожнення з 
найкращим, суттєвим у собі, послідовного 
упізнання себе у знакових образах, паро-
лях, відомих утаємниченим (чи була це 
еліта, чи все населення краї ни)» [3, c. 13]. 
І хоча Ф. Бродель здійснив спробу ана-
лізу французької ідентичності, його слова 
суголосні сучасним завданням новітнього 
творення української нації. Учений відзна-
чив неабияку роль у цьому процесі жит-
тєвого простору, який проявляє здобутки 
та поразки в історичній ретроспективі. 
На жаль, в українській науковій традиції 
проб леми як національного, так і етнокуль-
турного простору – недостатньо вивчені, 
що зумовлює актуальність нашої розвідки. 

В умовах сучасних суспільно-політич-
них викликів і соціокультурних реалій 
актуальною потребою є переосмислення 
радянського минулого, що передбачає по-
шук механізмів ретрансляції та актуалі-
зації культурної пам’яті, трансформованої 
внаслідок реалізації радянських пропа-
гандистських акцій та кампаній. Одним 
з напрямів такої політики стало руйну-
вання сакрального простору українців, 
маркованого символічними знаками й 

па м’ят ками, різними за призначенням та 
функціями.

Система засобів радянської пропаган-
дистської машини не тільки охоплювала 
карально-репресивні заходи, але й мала у 
своєму арсеналі осмислені ідеологічні дії, 
спрямовані на руйнування традиційних 
етнокультур, у рамках утілення концеп-
ції формування «єдиного радянського на-
роду», чи homosovetikus. Нерідко такі дії 
були продиктовані трагічними історични-
ми та суспільними подіями – економічною 
розрухою, панікою чи тимчасовим нерозу-
мінням наявної ситуації жителями. До та-
ких, зокрема, можна зарахувати кампанію 
з нищення сакральних пам’яток та місць 
пам’яті на деокупованих територіях, яку 
невідкладно реалізовували «активісти» 
відразу після військових баталій напри-
кінці та після Другої світової війни. 

Зауважимо, що в подібних напрацю-
ваннях з обраної тематики дослідницька 
увага прикута до подій і явищ, пов’язаних 
зі зміною простору життєдіяльності ро-
дини, громади чи спільноти. Здебільшо-
го дослідники крізь призму міграційних 
практик і депортацій розглядали питан-
ня трансформації ідентичності, етно-
культури, збереження мови людей у но-
вих життєвих умовах. У нашій розвідці 
було використано праці Ф. Броделя, який 
здійснив спробу проаналізувати творення 
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ідентичності французів крізь призму ха-
рактеристики національного простору [3]. 
Американська дослідниця С. Бойм при-
святила свою працю проблемі радянських 
місць пам’яті [2]. Важливим кроком у ви-
вченні культурного ландшафту україн-
ців стало започаткування дослідницького 
проекту «Антропологія простору», зокре-
ма видання його першого тому. У книзі 
вміщено розвідки вчених різних науко-
вих дисциплін, що присвячені вивченню 
термінологічного апарату, проблем мігра-
ції українських містян та селян, аналізу 
культурного ландшафту міста Києва та 
його околиць [1]. Джерельну базу дослі-
дження склали польові етнографічні ма-
теріали автора, що були зібрані в ході екс-
педиційного виїзду в жовтні 2016 року.

Метою нашої розвідки є спроба про-
аналізувати зміну локації об’єктів звич-
ного простору в уявленнях жителів Сло-
бідської України, показати ознаки його 
статичності, непорушності й ролі як міс-
ця, у якому закодовані образи, знання та 
досвід попередніх поколінь.

Протягом 1940–1960-х років радянська 
влада проводила цілеспрямовану кампа-
нію впровадження «символічного вакуу-
му» всупереч традиційним уявленням 
про організацію сакрального простору. 
Інструментами такої кампанії стало тво-
рення й ідеологічне обґрунтування та за-
провадження «нової» системи пам’ятних 
місць, основи якої і нині спостерігаються 
в комемораційних практиках українців. 

Символічний простір можна розгля-
дати як певну структуровану систему 
зв’язків, у якій кожний елемент відіграє 
свою роль, має визначене місце. Така сис-
тема організації простору, за Ф. Броде-
лем, утілюється на національному, регіо-
нальному та локальному рівнях [3]. Якщо 
взяти до уваги те, що на локальному рівні 
її можна розглядати крізь призму одного 
населеного пункту, можемо міркувати, що 
існує певний перелік основних та додат-
кових сакральних об’єктів, які формують 
символічний простір. Зазвичай ця систе-
ма була сталою, і будь-які зміни в ній при-
зводили до її видозміни чи руйнування.

Характеризуючи перелік основних 
об’єктів сакрального простору локаль-
ного рівня, відзначимо, що вони є необ-
хідними для громади, оскільки без них 
припиняється звична або навіть усталена 
життєдіяльність мешканців населеного 

пункту в духовно-сакральному вимірі. 
До основних об’єктів зараховуємо будів-
лю церкви, кладовище та житлові споруди 
мешканців населених пунктів тощо. Так, 
житель смт Ков’яги Валківського райо-
ну Харківської області В. Ганзій, розпо-
відаючи про події життєвого шляху, на-
голошував на значимості батьківського і 
власного будинку: «Я в цій хаті родився, 
женився, в армію звідси йшов, жінку при-
вів» (ГВА).

Додаткові локуси сакрального просто-
ру виникають і функціо нують унаслідок 
певних історичних перипетій, суспільних 
подій місцевого значення, освячення окре-
мих просторових об’єктів (криниць, полів 
тощо). Нерідко вони виникають на місцях 
«відновлення історичної справедливості». 
До них можемо зарахувати: хрести різно-
го призначення (придорожні, пам’ятні, не-
рідко надмогильні, що набули пам’ятного 
для громади значення); будинки, у яких 
з огляду на історичні обставини тимча-
сово проводилися певні обрядові дії; міс-
ця трагічної загибелі представників гро-
мади; певні природні об’єкти (урочища, 
скелі, струмки), які міцно закріпилися в 
топонімічній традиції населеного пункту 
і слугували чи й досі слугують своєрід-
ними орієнтирами просторової дислокації 
для мешканців певного населеного пунк-
ту. Зокрема, жителька с. Високопілля 
Валківського району Харківської області 
Олена Перець згадувала: «Дєд мій помер 
у 33-му. А його брат був дуже багатий 
одно время, його так розкуркулили, шо не 
осталось в нього ну нічого. І коли Терен-
тій [дід О. Перець. – В. І.] умер, тільки 
його начали опускати в яму, як прибіга-
ють ці, сини цього Михайла, і кажуть: 
“Підожіть, не закидайте Терентія, дядь-
ка, ми счас батька принесем. Батько тоже 
з голоду вмер, а в нас нема за шо яму ко-
пати”. І вони в ряднині положили зверху, 
тепер на цьому місце, де цей похований, 
так дольою прийшлось, стоїть хрест Го-
лодомору. Якраз отут був похований мій 
дід. Як все ходила туди з мамою» (ПОІ).

На основі свідчень опитаних жителів 
Слобідської України можна вести мову 
про те, що одним з основних способів 
руйнування символічного простору була 
зміна локації сакральних об’єктів через 
«переміщення» просторових топосів зі 
звичного місця на тимчасове. Такі факти 
мали місце в процесі реалізації атеїстичної 
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доктрини середини ХХ ст. з огляду на за-
борону церкви як інституції й перешкоди 
щодо дотримання та проведення сімейних 
і календарних звичаїв та обрядів. Окрім 
цього, О. Перець згадувала: «В церкві, її 
перебили наполовину, в одній половині 
було зернохраниліще. Забирали, а хра-
нити десь нада, поки отправлять на Ро-
сію чи на Грузію, в церкві держали. А в 
другій половині там був прийом молока. 
Люди носили туди. І одного разу женщина 
прий мала, прийшла на роботу на Пасху, 
чує, а там “Христос Воскрес” співають.  
Ніде нікого, вона ж відкривала своїм 
ключом, заходи – ніде нікого нема. А спі-
вають ангели “Христос Воскрес”. Вона 
бросила все, сказала: “Я там більше не 
буду!” <...> Ходили, в лісах собиралися 
люди. Батюшка приходив в ліс. Лісничий 
в нас там вредний дядько, він заявляв, шо 
каже: “В нас там собираються”. Великі 
ж налоги були на церкві. Не можна було 
хрестити» (ПОІ). Показовим з огляду на 
функціонування символічного простору 
є індивідуальний досвід родини Перців. 
Зокрема, О. Перець розповідала: «Мені й 
самій прийшлося хрестити. Старшу доч ку 
я хрестила в 60-му році, чоловік був в ар-
мії [чоловік респондентки був прибічни-
ком радянсько-комуністичної доктрини. – 
В. І.]. А другу дочку, вона зараз головою 
сільської ради, він уже прийшов з армії, 
робив комбайнером, а я кинулася, думаю, 
поки він той – похрестю. Віднес ла – по-
хрестила. Прийшли додому, ну, бистрень-
ко перекусити, а тут Толік, поламався 
комбайн, він приходи, каже зразу: “А шо 
це за зборище?”. А кум каже: “Та сходні 
Ілля, а в тебе жінка Ільїнічна”. Ми й зі-
брались. <...> Заходи свекруха, несе мою 
Свєточку, я й хрест, шоб батько більше не 
знав. Заходи та й каже: “Тепер це наша! 
Тепер це наша!”. А він каже: “Шо, опять 
похрестили?!”» (ПОІ).

Не менш важливим напрямом ігнору-
вання традиції маркування символічно-
го простору з боку радянських ідеологів 
було «переміщення» об’єктів, які ви-
ступали орієнтирами для представників 
громади. Такі «переміщення» ставали 
невідворотними, утрачаючи свої функції 
в поперед ньо визначеному локусі, об’єкт 
утрачав своє змістове наповнення в кон-
тексті сакрального простору.

Отже, наукова розробка проблеми сим-
волічного простору українців актуальна, 
поступово зацікавлює дослідницькі сту-
дії. Функціонування традиції символіч-
ного простору в середині ХХ ст. є дієвим 
механізмом протидії радянської пропа-
ганди й важливим уроком у контексті збе-
реження ідентичності українців початку 
ХХІ ст. 
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SUmmary

The topical necessity to change the comprehension of the Soviet past in the conditions of mod-
ern social, political challenges, social and cultural realities, expect the search of mechanisms to 
actualize the cultural memory, transformed as a result of the Soviet propaganda campaigns and 
actions. Destruction of the Ukrainians sacral space, marked with symbolical signs and monu-
ments of different aims and functions has become one of the trends of such policy.

Soviet propaganda has used repressions and punitive measures as well as the considerable 
ideological actions, which purpose is to destroy traditional ethnical cultures, aiming to create the 
only Soviet people or homo sovetikus to come true. Such things are dictated by tragic historical 
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and social events very often, in fact their implementers use the moment of economic devastation, 
panic or temporary misunderstanding of present situation by the inhabitants. Particularly speak-
ing, the campaign of sacral monuments and memorials destruction on liberated territories can be 
related here. It is immediately realized by active citizens after military events. 

The Soviet leaders have realized the purposeful campaign during 1940s–1960s in order to cre-
ate symbolical vacuum contrary to traditional concepts of sacral space organization. Creation and 
ideological proving, introduction of memorials new system have become the instruments of such 
campaign. Its principles are available in the Ukrainians commemorative practices even nowadays.

Symbolical space can be considered as a certain structured system of connections, each ele-
ment of which plays its own role, has its own place. Such system of sacral space, according to 
F. Brodel, is embodied on national, regional and local levels. Taking into consideration the fact, 
that such system contains one settlement, we may consider, that there is a certain list of main 
and additional sacral objects, which form symbolical space. As usual, such system is constant one 
and the changes cause its modification or destruction.

We have chosen Vysokopillia village in Slobozhanshchyna (Valky district, Kharkiv region) as 
an example of symbolical space system at the local level. The removing of space toposes from the 
usual place to the temporal one, taking into consideration the ban of church as an institution, the 
obstacles as to the family and calendar rituals and customs realization are used as the main way 
to destroy the symbolical space. According to the evidences of the region inhabitants, the remov-
ing of the objects, used to be the guides for the commune representatives is also an important 
trend to disregard the  symbolical space marking traditions by Soviet ideologists. Such removings 
have become inevitable ones. Having lost its functions in previously determined locus, the object 
has lost its meaningful filling in the context of sacral space. 

So, a scientific treatment of Ukrainian symbolical space issue is a topical ones nowadays. 
Gradually it becomes the subject of various studies. The sacral space functioning in the middle 
of the XX century is an efficient mechanism of the resistance to the Soviet propaganda and 
an important lesson in the context of Ukrainian identity preservation in the beginning of the 
XX century.

Keywords: symbolic space, Slobidska Ukraine, the Soviet period.
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УДК 658.6/.9(470+477–192.2) Наталія Литвинчук 
(Київ)

МІж ГЕНДЛЮВАННЯМ І СТРАТЕГІЄЮ СпІВжИТТЯ:  
ДАВНІ ТА СУЧАСНІ ВИЯВИ  
ТОРГОВЕЛЬНИХ КОНТАКТІВ  
НА УКРАЇНСЬКО-РОСІйСЬКОМУ пОРУБІжжІ

Авторка статті, аналізуючи транскордонні торговельні контакти на українсько-російському 
порубіжжі в соціально-економічних умовах буття кінця ХІХ – ХХІ ст., ставить за завдання 
з’ясувати, чим була торгівля по інший бік кордону – стратегією співжиття, взаємозалежніс-
тю чи способом наживатися за рахунок сусіда. Особливий дослідницький інтерес зосереджено 
навколо різних виявів міжетнічних торговельно-ринкових відносин по обидва боки кордону в 
історичній ретроспективі. Зокрема, схарактеризовано, що і яким чином перевозили через кор-
дон, як налагоджувалася торговельна контактність, установлено суб’єкти цих відносин, а та-
кож описано сучасні приховані практики, до яких вдаються учасники транскордонної торгівлі  
«поза законом». 

Ключові слова: транскордонні торговельні контакти, українсько-російське порубіжжя, човни-
кова торгівля, пересувна торгівля, шопінг-міграції, гендлювання.

Автор статьи, анализируя трансграничные торговые контакты на украинско-российском пору-
бежье в социально-экономических условиях бытия конца XIX – ХХІ в., ставит задачу выяснить, 
чем была торговля по другую сторону границы – стратегией сосуществования, взаимозависи-
мостью или способом наживаться за счет соседа. Особый исследовательский интерес сосредото-
чен вокруг различных проявлений межэтнических торгово-рыночных отношений по обе стороны 
границы в исторической ретроспективе. В частности, охарактеризованы предметы торговли и 
способы их перевозки через границу, пути налаживания торговой контактности, установлены 
субъекты этих отношений, а также описаны современные скрытые практики, к которым прибе-
гают участники трансграничной торговли «вне закона».

Ключевые слова: трансграничные торговые контакты, украинско-российское порубежье, чел-
ночная торговля, передвижная торговля, шоппинг-миграции, барышничество.

While analyzing cross-border trade relations on Ukrainian-Russian borderland in social and eco-
nomic conditions of the late 19th through 21st centuries, the article’s author sets a task to find out 
what was the trade on the other side of the border – the strategy of cohabitation, interdependence, 
or the way to cash in on a neighbour. A special research interest is focused on various manifesta-
tions of inter-ethnic trade and market relations on both sides of the border in historical retrospec-
tive. In particular, the objects of trade, ways of their transportation across the border and means 
of establishing trade relations have been defined, parties of the relations have been ascertained, 
and modern hidden practices used by participants in cross-border outside-the-law trade have been 
described.

Keywords: cross-border trade relations, Ukrainian-Russian borderland, shuttle trade, mobile trade, 
shopping-migrations, profiteering.

Особливості геополітичного поло-
ження України здавна визначали 

специфіку тісних українсько-російських 
стосунків. Усупереч різним історичним, 
соціально-політичним й економічним чин-
никам, свої взаємини мешканці порубіж жя 
будували насамперед на основі традицій, 
поза будь-якими угодами транскордонного 
співробітництва. Фронтир між Україною 
та Росією повсякчас залишався зоною 
живих контактів і, по суті, ніколи не був 

непрохідним бар’є ром. Пограничні тери-
торії становили простір для формування 
двосторонніх етнокультурних, господар-
ських, а також торговельних відносин. 

Про актуальність вивчення проблем 
українсько-російського порубіжжя свід-
чить відповідна історіографія з різних 
царин вітчизняної гуманітаристики. Так, 
у радянський період етнологи звертали 
увагу на спільність культур українців 
та росіян (Д. Зеленін [8]), міжетніч-
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ні зв’язки цих двох народів, що відо-
бразилися в їжі та житлі (Л. Артюх [2], 
Л. Чижикова [28]). На сучасному етапі 
представників цієї наукової галузі також 
цікавить матеріальна та духовна культу-
ра українсько-російського пограниччя 
(М. Воропай [5], С. Маховська [15; 16]), 
нерідко предметом вивчення стають про-
блеми ідентифікації населення прикор-
доння (Г. Бондаренко [3], О. Піскун [20]). 
У коло наукових пошуків антропологів та 
соціологів повсякчас потрапляють квес-
тії, по в’язані з зовнішніми міграційни-
ми процесами (О. Іванкова-Стецюк [29], 
І. Марков [13; 14], І. Прибиткова [23]). 
Водночас автором статті були розглянуті 
питання щодо особливостей міжетнічних 
ремісничих контактів у пограничному ре-
гіоні [12], різних виявів соціально-еконо-
мічних транскордонних взаємин [11]. 

У торговельних відносинах між укра-
їнцями та росіянами склалася міцна тра-
диція. Фактично відкритість кордону, 
відсутність економічної ізольованості та 
мов ного бар’є ра, взаємоприникненість 
куль тур, тривале співжиття в одній полі-
тико-інституціональній системі повсякчас 
стимулювали виникнення дедалі нових 
способів обміну продукцією рослинни-
цтва й тваринництва, товарами легкої та 
харчової промисловості, сировиною, на-
півфабрикатами тощо.

Предметом аналізу власне цієї розвід-
ки стали конкретно-історичні торговель-
ні зв’язки між українцями та росіянами 
в різних соціально-економічних умовах 
буття кінця ХІХ – ХХІ ст. Передусім 
важливо було простежити, як у часі змі-
нювалися форми міжетнічних торговель-
но-ринкових відносин, і з’ясувати, чим 
була торгівля по інший бік кордону – 
стратегією співжиття, взаємозалежністю 
чи способом нажитися на сусідові. Разом 
з тим науковий інтерес виявлявся до того, 
що і яким чином перевозили через гра-
ницю, як налагоджувалася торговельна  
контактність.

За дослідницький ареал було обрано 
стиковий регіон – Сумську область, схід-
ний рубіж якої одночасно є загальнодер-
жавним кордоном України з трьома об-
ластями Російської Федерації (Курською, 
Брянською, Бєлгородською) та має вельми 
розвинену й налагоджену систему тран-
спортного (автомобільного і залізничного) 
сполучення з сусідньою країною. Підва-

линами для наукових суджень стали фак-
тичні матеріали, накопичені за допомогою 
методів безпосереднього спостереження й 
інтерв’ювання. 

Для того щоб скласти певне уявлення 
про досліджувану територію, передусім 
варто зазначити, що як адміністративна 
одиниця Сумська область була утворена 
1939 року. Наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. цей регіон входив до складу кіль-
кох губерній Російської імперії: сучасна 
північна та північно-західна частини об-
ласті належали до Чернігівської губернії, 
центральна та південна – до Харківської, 
західна – до Полтавської, окремі східні 
місцевості – до Курської. Юридично між-
державний українсько-російський кордон 
було визначено в 1991 році. Його про-
тяжність у межах Сумщини становить 
562,5 км (тоді як загальна відстань – по-
над 2000 км) [24]. З огляду на це на те-
риторії Сумської області створено мере-
жу міжнародних пунктів залізничного 
та автомобільного пропуску й транспорт-
них коридорів. Відповідно, і транзитний, 
і місцевий прикордонний рух між Украї-
ною та Росією чи то з економічних, чи то 
з культурних, чи то з родинних причин 
носить регулярний характер. 

У просторовому відношенні поширен-
ня продукції від місця виробництва до 
споживача могло охоплювати територію 
пограничної зони або виходити дале-
ко за її межі. Аналізуючи літературні, 
архівні джерела кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., а також емпіричні дані, зафіксо-
вані у ХХІ ст., з’ясовуємо, що існувало 
кілька способів взаємообміну тим чи тим 
товаром. 

Зокрема, наприкінці ХІХ – на почат-
ку другої половини ХХ ст. (власне, як і 
у ХVІІІ ст.) це була обопільна торгівля 
предметами кустарного та мануфактурно-
го виробництва. Наприклад, відомо про 
існування в цей період двох напрямів ре-
алізації гончарних виробів. Насамперед 
це ярмаркова торгівля: щоб реалізувати 
свій товар, ремісники вивозили його на 
такі торги, що періодично відбувалися в 
різних населених пунктах приблизно до 
60-х років ХХ ст. Поширеною була і пере-
сувна торгівля, коли гончарі, переїжджа-
ючи з одного населеного пункту в інший, 
збували там свою продукцію. Власне, 
така комерція велася і в межах України, 
і на прилеглій російській території. Згід-
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но з експедиційними даними, на теренах 
Росії глиняні вироби реалізовували гон-
чарі с. Межиріч Лебединського району та 
с. Шатрище Ямпільського району, зокре-
ма, достеменно відомо, що останні забезпе-
чували посудом такі населені пункти, як 
Рильськ (Курська обл.) та Севськ (Брян-
ська обл.) [1, арк. 104]. Водночас літера-
турні джерела свідчать про наявність на 
початку ХХ ст. гончарних виробів росій-
ських ремісників на торгах у Слобожан-
ській частині Сумщини. Так, М. Сумцов, 
описуючи ярмарок у с. Боромля Охтир-
ського повіту (нині – Тростянецький р-н), 
згадує про привозні глиняні свищики з 
Курщини [26, с. 42]. 

Особливим попитом на території Ро-
сії користувалися предмети прядильно-
ткацької галузі. Так, далеко за межі Украї-
ни йшла продукція кролевецьких ткачів 
(м. Кролевець розташоване на півночі 
Сумської області, через нього проходять 
автошлях і залізнична колія міждержав-
ного сполучення). Питома вага експорту 
тканих виробів до російського споживача 
належала кролевецьким рушникам. Крім 
того, наприкінці ХІХ ст. з теренів Кроле-
веччини в Росію постачали конопляні 
мотузки й рибацькі сіті. За виявленою в 
музейно-архівних джерелах інформацією, 
ремісники часто реалізовували свої ви-
роби на російському ринку (наприклад, 
Ростов-на-Дону, Новоросійськ) через по-
середників [10, с. 4].

Не залишаються поза увагою і відо-
мості про ввезення сусідами-росіянами 
в прикордонні райони Сумщини продук-
ції шкіряного ремісництва. Наприклад, 
незважаючи на наявність регіональних 
осередків кушнірства, в окремих селах 
Краснопільщини неабияким попитом ко-
ристувалися вироби кожухарів із сусід-
ньої Росії, що їх можна було придбати на 
місцевих базарах. До того ж, свідчення 
респондентів указують на якісну перевагу 
означеного товару [1, арк. 46].

Специфіка фізико-географічного поло-
ження Сумщини в зонах Полісся та Лісо-
степу і наявність у достатній кількості 
відповідних природних ресурсів значним 
чином визначили виникнення й функціо-
нування тих чи інших ділянок традицій-
ного виробництва. Більше того, завдяки 
високим якісним властивостям, окремі з 
них стали цінною сировиною на підпри-
ємствах Росії. Зокрема, до переліку таких 

корисних копалин належить так звана 
фарфорова глина, яку, за даними архів-
них матеріалів 60-х років ХІХ ст., добу-
вали на півночі регіону (поблизу с. По-
лошки Глухівського р-ну Сумської обл.) 
[6, арк. 25]. Згідно зі спеціальним істо-
рико-статистичним дослідженням серед-
ини ХІХ ст., цю глину в значному обсязі 
експортували до Росії, де, власне, і вико-
ристовували як сировину на московських 
фарфорових фабриках [4, с. 183]. Нато-
мість відсутність на території Сумщини 
в достатній кількості заліза змушувала 
ковалів у ХХ ст. завозити матеріал для 
свого ремісництва із сусідньої Курщини 
[1, арк. 46]. Відомо також, що на початку 
другої половини ХХ ст. подекуди місцевої 
сировини було недостатньо для будівни-
цтва житла, тому, наприклад, мешканці 
сіл Конотопського району Сумської об-
ласті, а також сусіднього Бахмацького ра-
йону Чернігівської області закуповували 
російську деревину [1, арк. 41]. 

Неписані торговельні зв’язки між на-
селенням двох тодішніх республік СРСР 
були звичним явищем і в останні десяти-
ліття ХХ ст. Зокрема, хотілося б звер-
нути увагу на так звані шопінг-міграції. 
Наприклад, наприкінці 70–80-х років 
ХХ ст. жителі Сумщини, особливо ті, хто 
мешкав близько вузлових залізничних 
станцій, їздили на закупи до РРФСР, 
щоправда, переважно до Москви, яка 
була торговою меккою. Туди масово ру-
халися не тільки з прикордонних, але й 
із західно українських областей. Цьому 
сприяла зручна транспортна залізнична 
роз в’яз ка, доступна вартість квитка. За 
свідченнями респондентів із Конотоп-
щини, винятково для себе та родичів з 
Біло кам’яної привозили усілякий крам: 
резинові калоші, різноманітні тканини, 
хусточки, дитячий одяг тощо. Усе це лег-
ко можна було придбати в тамтешньому 
ЦУМі й інших універсамах та магазинах, 
тоді як у провінційні містечка відповід-
ний товар не довозили взагалі або ж його 
продавали лише по великому блату, «з-під 
прилавка». Часом той, хто збирався в такі 
продовольчі «рейди», писав список, кому 
що треба привезти. Щасливчиками були 
ті, хто мав серед москвичів родичів або 
знайомих, у яких можна було б зупинити-
ся на кілька днів. У такому разі шопінг 
нерідко поєднували з обов’язковим від-
відуванням Красної площі та Мавзолею 
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Леніна. З Москви привозили екзотичні 
фрукти (апельсини, мандарини, банани) 
та інші дефіцитні продукти (оселедці, 
ковбасу). Цікаво, що деякі придбані речі, 
як наприклад, тканини, постільна білиз-
на чи кольорові шерстяні хусточки, що їх 
важко було знайти на периферії, вводити 
у вжиток не поспішали. Багато хто напов-
нював різнобарвним квітчастим ситцем і 
купонним шовком шафи, десятиліттями 
тримаючи все це на якесь невідоме «по-
тім». Час від часу такий «заграничний» 
крам ставав у нагоді як подарунок з на-
годи дня народження чи інших родинних 
свят. За авторськими спостереженнями, 
дехто й досі зберігає нажите у 80-х ро-
ках ХХ ст. добро. 

Окремим явищем 90-х років ХХ ст. 
стала човникова торгівля, за різними ви-
значеннями, «економічний туризм», «чов-
никовий туризм». Криза, яку Україна 
дістала у спадок від СРСР, і масове без-
робіття як одна з її причин призвели до 
того, що мешканці Сумщини, зокрема й 
доволі віддалених від кордону районів, 
незалежно від освіти, професійно-квалі-
фікаційного статусу і територіальної при-
належності, задля того, аби забезпечити 
себе та свою родину фінансово, масово 
почали займатись торгівлею як у прилег-
лих пограничних областях (Брянській, 
Курській), так і в Москві. Як засвідчу-
ють експедиційні матеріали, човникові мі-
гранти м. Конотопа, а це були здебільшого 
жінки, тривалий час нелегально імпорту-
вали в Росію м’ясо. Вони мали налагодже-
ні контакти з оптовими закупниками, які 
забирали привезений товар безпосередньо 
на вокзалі в Москві. Також є свідчення, 
що свого часу українці забезпечували су-
сідів-росіян томатною пастою (соусом). 
Тоді як з території Росії (смт Тьоткіно 
Глушковського р-ну Курської обл.) везли 
спирт, дріжджі. Зокрема, широкий по-
пит на останній продукт спостерігався у 
зв’язку з розвитком незаконного приват-
ного самогоноваріння. Крім того, є згадки 
про імпортування напівфабрикатів, так 
званих вафельних коржів (для тортів). 
Фактично це була спекуляція: товар із 
рук в руки міг перепродуватися по кіль-
ка разів. Однак чи можна назвати таку 
торгівлю спробою нажитися на сусідові? 
Для багатьох українців у ті кризові роки 
це була стратегія виживання. Слід зазна-
чити, що таку форму заробітків вдавало-

ся освоїти далеко не всім, адже потрібно 
було мати добре здоров’я, щоб «тягати 
сумки», уміти домовлятися з митниками, 
знати, кому продати, щоб тебе не ошука-
ли, як і куди заховати виручені гроші, аби 
довезти їх додому. Тому є категорія лю-
дей, для яких гендлярство завершилося 
однією спробою, але є й ті, котрі завдяки 
такому бізнесу змогли накопичити певні 
статки й лишитися в торговельній сфері 
до сьогодні, змінивши лише вектор (або й 
не змінивши).

Крім того, у пострадянський період 
новим проявом пересувної торгівлі був 
нелегальний продаж дефіцитних продук-
тів харчування безпосередньо з поїздів. 
Так, на залізничних станціях Сумщини 
(м. Конотоп, м. Кролевець) можна було 
придбати індійську каву, гречку, солоні 
оселедці тощо. Займалися цим промислом 
провідники потягів, що курсували з Ро-
сії. Люди, які неодноразово отоварювали-
ся в такий спосіб, чітко знали час, місце 
(власне вагон) і контактну особу.

Нинішнє третє тисячоліття акуму-
лювало в собі різні форми товарообмі-
ну по передніх епох. По-перше, протягом 
певного часу в суспільстві ще побутував 
міф, що в Росії всі товари – від панчіх 
до побутової техніки – кращі. Їдучи від 
сусідів-росіян, завжди везли як гостинець 
шоколад і цукерки, навіть більше, роби-
ли спеціальні замовлення на ці закордон-
ні солодощі тим, хто мав візит до Росії, 
адже кращих цукерок, ніж ті, що зробле-
ні на кондитерській фабриці «Красный 
Октябрь», в уявленні мешканців Сумщи-
ни не існувало. На початку 2000-х із Мо-
скви привозили мобільні телефони (була 
дещо нижча ціна, а також ширший і су-
часніший модельний ряд), адже вірили, 
що в столиці Росії товар буде беззапере-
чної якості. Як і колись, з Москви везли 
«оригінальніший» одяг та взуття. Водно-
час відомо, що мешканці м. Красної Яру-
ги (Бєлгородська обл.) до 2013 року ре-
гулярно їздили на закупівлі до сусідньої 
Сумщини, зокрема її обласного центру. 
Придбавали зазвичай як продукти харчу-
вання, так і товари легкої промисловості. 
Цих прикордонних шопінг-мігрантів при-
ваблювали асортимент продукції, її якість 
та ціна. Не втрачали можливості затова-
ритися українськими ягодами, м’ясом, са-
лом та іншими продуктами й росіяни, які 
приїздили в Україну до родичів на гос-

www.etnolog.org.ua

IM
FE

нелегальний продаж дефіцитних продук

IM
FE

нелегальний продаж дефіцитних продук
тів харчування безпосередньо з поїздів. 

IM
FE

тів харчування безпосередньо з поїздів. 
Так, на залізничних станціях Сумщини 

IM
FE

Так, на залізничних станціях Сумщини 

IM
FEсове без

IM
FEсове без-

IM
FE-

робіття як одна з її причин призвели до 

IM
FEробіття як одна з її причин призвели до 

того, що мешканці Сумщини, зокрема й 

IM
FEтого, що мешканці Сумщини, зокрема й 

доволі віддалених від кордону районів, 

IM
FEдоволі віддалених від кордону районів, 

незалежно від освіти, професійно-квалі

IM
FE

незалежно від освіти, професійно-квалі-

IM
FE

-
фікаційного статусу і територіальної при

IM
FE

фікаційного статусу і територіальної при-

IM
FE

-
належності, задля того, аби забезпечити 

IM
FE

належності, задля того, аби забезпечити 
себе та свою родину фінансово, масово 

IM
FE

себе та свою родину фінансово, масово 
почали займатись торгівлею як у прилег

IM
FE

почали займатись торгівлею як у прилег-

IM
FE

-
ограничних областях (Брянській, 

IM
FE

ограничних областях (Брянській, 
Курській), так і в Москві. Як засвідчу

IM
FE

Курській), так і в Москві. Як засвідчу-

IM
FE

-
ють експедиційні матеріали, човникові мі

IM
FE

ють експедиційні матеріали, човникові мі-

IM
FE

-
нотопа, а IM

FE
нотопа, а це бIM

FE
це були здебільшого IM

FE
ули здебільшого 

жінки, тривалий час нелегально імпортуIM
FE

жінки, тривалий час нелегально імпорту
вали в Росію м’ясо. Вони мали налагоджеIM

FE
вали в Росію м’ясо. Вони мали налагодже
ні контакти з оптовими закупниками, які IM

FE
ні контакти з оптовими закупниками, які 
забирали привезений товар безпосередньо IM

FE
забирали привезений товар безпосередньо 
на вокзалі в Москві. Також є свідчення, IM

FE
на вокзалі в Москві. Також є свідчення, 
що свого часу українці забезпечували суIM

FE
що свого часу українці забезпечували су
сідів-росіян томатною пастою (соусом). IM

FE
сідів-росіян томатною пастою (соусом). 

Ко

IM
FEКонотоп, м.

IM
FEнотоп, м. Кр

IM
FEКролевець) можна було 

IM
FEолевець) можна було 

придбати індійську каву, гречку, солоні 

IM
FEпридбати індійську каву, гречку, солоні 

оселедці тощо. Займалися цим промислом 

IM
FEоселедці тощо. Займалися цим промислом 

провідники потягів, що курсували з Ро

IM
FEпровідники потягів, що курсували з Ро

сії. Люди, які неодноразово отоварювали

IM
FEсії. Люди, які неодноразово отоварювали

ся в такий спосіб, чітко знали час, місце 

IM
FEся в такий спосіб, чітко знали час, місце 

(власне вагон) і контактну особу.

IM
FE(власне вагон) і контактну особу.

Нинішнє третє тисячоліття акуму

IM
FEНинішнє третє тисячоліття акуму

лювало в собі різні форми товарообмі

IM
FE

лювало в собі різні форми товарообмі
ну по

IM
FE

ну попер

IM
FE
передніх епох. По-перше, протягом 

IM
FE

едніх епох. По-перше, протягом 
певного часу в

IM
FE

певного часу в
міф, що в Росії всі товари

IM
FE

міф, що в Росії всі товари
до побутової техніки

IM
FE

до побутової техніки
сусідів-росіян, завжди везли як гостинець 

IM
FE

сусідів-росіян, завжди везли як гостинець 
шоколад і цукерки, навіть більше, роби

IM
FE

шоколад і цукерки, навіть більше, роби



172    

тину, вважаючи цю продукцію екологічно 
чистою, а також через те, що її вартість 
була набагато нижчою, ніж у Росії. Разом 
з тим і нині на терени Російської Феде-
рації продовжують постачати м’ясо. По-
декуди, наприклад у м. Кролевці, через 
такий бізнес вартість відповідного товару 
на місцевому базарі є порівняно вищою, 
ніж у сусідніх містах.

Із загостренням українсько-російських 
відносин, торговельні зв’язки між грома-
дянами обох країн, безумовно, послабили-
ся, у 2013–2014 роках навіть були част-
ково призупинені. Росіяни порубіжних 
районів, які до того вільно здійснювали 
в Україну продовольчі «рейди», узагалі 
певний час побоювалися перетинати кор-
дон. Жорсткішим став митний контроль, 
і ті продукти (ковбаса, сир, горілка, со-
лодощі тощо), з якими раніше пропускали 
без жодних проблем, раптом стали забо-
роненими. Утім, це було короткострокове 
явище. Остаточно комерція «поза зако-
ном» між українцями та росіянами погра-
ниччя не припинилася і, згідно з найсві-
жішими спостереженнями, знову починає 
набирати оберти. 

Під час вивчення питання нелегальної 
транскордонної торгівлі, що здійснюється 
через українсько-російський фронтир (зо-
крема в межах Сумщини) у другому деся-
тилітті ХХІ ст., авторська увага передусім 
була зосереджена на предметах товарооб-
міну, суб’єктах відповідної діяльності та 
транспортній логістиці. Як виявилося, 
асортимент продукції, яку в наші дні на-
магаються переправити через державну 
границю на територію Російської Феде-
рації, є вельми різноманітним. Переду-
сім це харчові продукти в натуральному 
або переробленому вигляді. Наприклад, 
в останні роки одним з найпопулярніших 
товарів, що його в різних об’ємах усіля-
кими способами силкуються доставити до 
Росії, є грецькі горіхи [9]. Разом з тим се-
ред основних об’єктів нелегальної торгів-
лі залишається м’ясна продукція [18; 22; 
24]. До того ж, за походженням це може 
бути як власне український товар, так і 
транзитний, зокрема молдавський [9]. Та-
кож ведеться торгівля так званим живим 
товаром: нерідко контрабандисти роблять 
спроби транспортувати або перевести че-
рез кордон в обхід митників велику рога-
ту худобу, коней, домашню птицю (качат, 
курчат, індичат), бджіл [7; 17; 19; 24; 27].  

Водночас українці пробують незаконно 
перевезти до Росії зброю, запчастини, 
наркотики (зокрема марихуану, макову 
соломку, галюциногенні гриби), цигарки 
тощо [24]. Примітно, що такий нелегаль-
ний товарообмін відбувається не лише 
між Україною та Росією, але й між ін-
шими державами та Росією (Молдовою, 
Туреччиною), а наша країна при цьо-
му є транзитною територією. Предметом 
контра банди є також ювелірні вироби, 
 коштовне каміння, раритетні книги, ор-
дени, колекції марок, старовинних монет 
та інші історичні артефакти (наприклад 
само вар початку ХХ ст., бюст Іоанна 
Грозного кінця ХІХ ст.). Натомість з те-
риторії Російської Федерації найчастіше 
намагаються незаконно ввезти товари лег-
кої промисловості – шкіряний і хутряний 
одяг, взуття, а також медпрепарати, спирт 
тощо [9; 18; 21; 24].

Згідно з офіційною інформацією Дер-
жавної прикордонної служби України, 
серед осіб, які прагнули нелегально пере-
містити через українсько-російську грани-
цю ті чи інші товари, були представники 
обох статей, різних вікових груп, зокрема 
й неповнолітні, та національностей (укра-
їнці, росіяни, молдавани, угорці, вірмени 
та ін.) [24]. До когорти контрабандистів 
нерідко належать також провідники по-
тягів. Разом з тим регулярно фіксуються 
випадки, коли для безперешкодного не-
законного перетину державного кордону 
митників спокушають хабарями. 

Оскільки мережа транспортного спо-
лучення між Україною та Росією є до-
сить розвиненою, проблем з логістикою 
фактично не існує. Чимало нелегально-
го товару рухається залізницею. Най-
популярнішими є потяги сполученням 
Кишинів – Москва, Одеса – Москва, Ми-
колаїв – Москва, Київ – Москва, Львів – 
Москва. Дехто намагається перевезти 
контрабандні товари рейсовими автобуса-
ми міждержавного сполучення, легковими 
та вантажними автомобілями, а також гу-
жовим транспортом (возами, саньми) чи 
навіть перенести пішим переходом через 
відповідні пункти пропуску.

У своєму намаганні незаконно пере-
правити через кордон ті чи інші предмети 
суб’єкти такої протиправної діяльності (як 
пасажири, так і провідники потягів) вда-
ються до різноманітних прихованих прак-
тик. У поїздах найбільш розповсюджени-
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ми схованками є міжстельовий простір 
пасажирського купе, неробочого тамбура, 
кожух системи опалення робочого тамбу-
ра, багажні полиці, ями для білизни, що 
знаходяться в коридорі вагона, технічні 
відсіки, а також матраци, м’які іграш-
ки тощо. У разі нелегального перевезен-
ня через державну границю різнорідних 
товарів (продуктів харчування – ягоди, 
консерви; мінеральних добрив і хімікатів; 
одягу та взуття; речей, що мають істори-
ко-культурну цінність тощо) легковими чи 
вантажними автомобілями контрабандис-
ти найчастіше роблять тайники на кузові 
автомобіля, приховують предмети серед 
особистих речей у багажних відділеннях. 
Часом найсміливіші намагаються перене-
сти через кордон нелегальний товар навіть 
у кишенях. Нерідко одні речі маскують 
під інші, наприклад: бурштин – під так 
звану мівіну, пакунки з хутром та шкі-
рою – під папір тощо. 

Окреслені факти дають підстави ствер-
джувати про те, що торговельна контакт-
ність, яка налагоджувалася між укра-
їнцями та росіянами в різні історичні 
періоди, мала кілька форм вираження. 
З одного боку, це було добросусідське 
співжиття: представники обох народів 
шукали ринки збуту для своєї продукції, 
унаслідок чого не просто здійснювався 
обмін різноманітними ужитковими пред-
метами, а відбувалося проникнення зраз-
ків однієї етнокультури в іншу. З друго-
го, – існувала певна взаємозалежність: те, 
чого не було в українців, було в росіян, 
і навпаки, що породжувало такий собі 
взаємовигідний симбіоз, який у процесі 
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Україною та Росією. Утім, за таких умов 
неписана транскордонна торгівля між 
українцями та росіянами набула статусу 
нелегальної, а відповідно, торговці-бізнес-
мени автоматично перекваліфікувалися в 
контрабандистів.

Узагальнюючи репрезентоване дослі-
дження, передусім варто наголосити на 
тому, що воно не претендує на вичерп-
ність. Наразі окреслено лише окремі ас-
пекти міжетнічних торговельних вза-
ємовідносин на українсько-російському 
пограниччі, що в подальшому потребують 
більш предметного вивчення, зокрема і 

спеціальних польових розвідок. Поданий 
тут фактологічний матеріал може стати 
джерелом для студій з етнології та соціо-
культурної антропології.
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SUmmary

The peculiarities of Ukrainian geopolitical position have long determined the specific nature 
of Ukrainian-Russian close ethno-cultural, economic and commercial relations. The border be-
tween Ukraine and Russia has always been a zone of live contacts, and, in fact, has never been 
an impassable barrier. Virtually, the openness of the border, the lack of economic isolation and 
language barrier, the similarity of culture, and long cohabitation in the same political and insti-
tutional system have constantly stimulated more new ways of exchanging, at the non-state level, 
crop and livestock products, as well as goods of light and food industries, raw materials, semi-finished 
products, etc.

The article deals with the specificity of cross-border trade relations on the Ukrainian-Russian 
borderland in social and economic conditions of the late19th through 21st centuries. In particu-
lar, the authoress focuses on various manifestations of inter-ethnic trade and market relations on 
both sides of the border, which were established by members of different communities without 
any cross-border cooperation agreements. In historical retrospective, it has been examined what 
were the objects of trade, as well as ways of their transportation across the border and means of 
establishing trade relations; parties of these relations have been ascertained too. It has also been 
defined the modern stage of unwritten cross-border trade on the Ukrainian-Russian borderland, 
and it has been described the modern hidden practices practices used by participants in outside-
the-law trade.

Keywords: cross-border trade relations, Ukrainian-Russian borderland, shuttle trade, mobile 
trade, shopping-migrations, profiteering.
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(Київ)

ЕТНОКУЛЬТУРНА ЗНАКОВІСТЬ СУЧАСНОГО 
НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНОГО ВБРАННЯ УКРАЇНЦІВ

У статті розглянуто побутування одягу з національними маркерами в сучасних міських 
 реаліях. Досліджено його етнокультурну знаковість на основі опитування жителів Києва у 2014–
2016 роках.

Ключові слова: українське вбрання, міська повсякденність, етнокультурна знаковість одягу.

В статье рассматривается бытование одежды с национальными маркерами в современных го-
родских реалиях. Исследуется ее этнокультурная знаковость на основе опроса жителей Киева в 
2014–2016 годах.

Ключевые слова: украинская одежда, городская повседневность, этнокультурная знаковость 
одежды.

The existence of nationally marked clothes in modern urban realities is considered in the article. 
Its ethnic and cultural symbolic meaning is studied on the basis of a survey of Kyiv inhabitants in 
2014–2016.

Keywords: Ukrainian clothes, urban everyday life, ethnic and cultural symbolic meaning of the 
clothing.

Вираження української ідентифі-
кації є найвпливовішим чинни-

ком відродження використання вбрання 
з українськими маркерами в період роз-
будови незалежної України. Розвиток 
суспільної національної самосвідомості 
українців знайшов свій відбиток у тво-
ренні двох революцій – Помаранчевої ре-
волюції 2004 року та Революції Гіднос-
ті 2013–2014 років. Життя українського 
сьогодення визначає проведення АТО на 
Сході України, на частині тимчасово оку-
пованих територій Донецької та Луган-
ської областей. Використання вбрання з 
національними ознаками стає важливим 
виразником етнічної ідентичності для су-
часних українців. 

Традиційний український одяг розгля-
дається як особливий інструмент констру-
ювання національної ідентифікації в пра-
цях ХХ – початку ХХІ ст. У 1923 році 
Б. Лепкий написав статтю «Народне 
вбрання», яку за збереженим рукопи-
сом було надруковано 1989 року в нью-
йоркському діаспорному виданні [16]. 
Автор порушив питання ширшого вико-
ристання в побуті традиційного одягу, 
який на початку ХХ ст. замінювали на 
загальноєвропейське вбрання. Народна 
ноша разом з мовою, школою та церквою 
«є одною з прикмет нашої національної 
окремішності», тому автор закликає за-

лучати нові матеріали для виготовлення 
одягу, подібного за кроєм та оздобою до 
народного вбрання. Провідниками цього 
процесу мали бути панночки і вчительки, 
які б подавали приклад для наслідування 
селянству. У 1992 році С. Павличко в літе-
ратурному есе «Роздуми про вуса, навіяні 
одним оповіданням Олекси Стороженка» 
здійснила спробу виявити особливу моду 
на національне позначення серед україн-
ських письменників [21, с. 467]. Їхня зов-
нішність і національні елементи в одязі, 
на думку авторки, є не просто вираженням 
смаку, вони відображають світоглядну по-
зицію. С. Павличко порушила питання 
дослідження українського знака-коду в 
зовнішньому вигляді. У 1993 році на кон-
ференції в м. Хмельницькому у своїй до-
повіді Г. Покотило і З. Тканко зауважи-
ли, що український одяг (разом з мовою 
та піснею) слід зараховувати до категорій, 
які закладають фундамент національної 
ідентичності у свідомості українців [22]. 
У 2006 році вийшла стаття О. Матюхі-
ної, у якій зібрано та проаналізовано іс-
торичні факти використання складових 
народного строю серед містян з метою ви-
раження демократичних поглядів та на-
ціональної самоідентифікації наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. у Франції, Чехії, 
Польщі, Норвегії, Фінляндії та Украї-
ні [18]. С. Єкельчик 2006 року на основі 
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методів семіотики вивчав вбрання укра-
їнофілів другої половини ХІХ ст. [13], 
а 2010 року в Україні вийшло друком 
його дослідження за цією проблематикою 
[14]. Автор визначив, що для інтелігенції 
український одяг був частиною «комуні-
кативного коду», який указував напрям 
розбудови українського суспільства. На 
думку дослідника, український костюм 
включав компоненти двох типів: селян-
ського та історичного козацького вбрання. 
Перший тип виражав єднання з простим 
народом, другий – відтворення права на 
власну історію. Цікавою є праця істори-
ка О. Вільшанської, яка дослідила націо-
нальний контекст у повсякденному житті 
міст України наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. Учена дійшла висновку, що 
українське вбрання використовували, по-
перше, для символічного фотографуван-
ня, що було популярне в колах інтеліген-
ції, по-друге, для вираження української 
самоідентифікації через одягання виши-
ванки з міським костюмом, по-третє, для 
задоволення потреб в одязі серед частини 
селянства та за вимогами міської моди [11, 
с. 118]. Важливою для нашої тематики є 
розвідка Г. Макогін, яка проаналізува-
ла використання народної ноші міським 
населенням Галичини в другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст. Авторка спра-
ведливо пов’язує це явище з поширенням 
хвилі романтичного захоплення народною 
культурою після революційних подій у 
Європі в 1848–1849 роках, які ввійшли 
в історію під назвою «Весна народів» 
[17, с. 60]. Значимою для нашої роботи 
є розвідка Т. Шептицької «Національ-
не вбрання як маркер історичної па м’я ті 
народу й роду в українській літературі 
першої третини ХХ ст.» [26]. На основі 
вивчення літературних творів авторка до-
водить, що традиційне вбрання україн-
ців стало певним соціокультурним кодом 
вираження проукраїнських переконань, 
а його використання в побуті стримувало 
асиміляцію з російсько-радянською іден-
тичністю. У 2014 році надруковано моно-
графію Г. Бондаренко, у якій розкрито 
трансформацію складових українського 
етнокультурного життя [7]. Авторка по-
рушує питання дослідження індикаторів 
сучасної ідентичності, наголошує на тому, 
що українське традиційне вбрання слугує 
важливим етноідентифікаційним марке-
ром, а народна вишивка інтерпретується 

як національний визначник [7, с. 46–49]. 
Проб лему дослідження безпосередньо на-
родного вбрання, яке «підкреслює націо-
нальну ідентичність, є носієм традиції» 
українців, порушує Л. Пономар [24, с. 22]. 
Авторка аналізує сучасну ситуацію вико-
ристання народного одягу, звертає увагу 
на необхідність дослідження інтернет-
сторінок з рекламою його сучасних форм. 
Н. Хома порушує питання дослідження 
політичної реальності через сучасний тра-
диційний та модний одяг. Автор, аналізу-
ючи опитування 200 студентів Львівсько-
го національного університету імені Івана 
Франка, доходить висновку, що «якщо 
вишиванка беззаперечно сприймається 
громадськістю як символ вічного (“виши-
ванка – це те, що не вийде з моди”, “це 
урочистий одяг не на щодень”), то одяг із 
патріотичними принтами має повсякденне 
сприйняття як елемент буденного гардеро-
бу» [25, с. 138]. Опрацювання історіогра-
фії засвідчило, що дослідження етнокуль-
турної знаковості сучасного націо нально 
маркованого вбрання є актуальним за-
вданням для етнологічної науки. Проте 
досі не досліджено ставлення до такого 
одягу сучасних містян різних вікових 
груп на прикладі конкретного міста.

Нами було проведено опитування се-
ред жителів Києва з травня 2014 року по 
квітень 2016 року. Загалом було опитано 
103 респонденти, які відповідали основ-
ним віковим групам чоловіків та жінок. 
Нас цікавили відповіді як корінних киян, 
так і уродженців інших міст і сіл. Роз-
мови з мігрантами дозволили простежи-
ти впливи культурних традицій побуту 
різних регіонів України на сучасну етно-
культуру Києва. Спілкування відбувало-
ся за різних соціальних обставин, як за 
попередньою згодою з інформатором, так 
і безпосередньо при знайомстві. Значна 
частина матеріалу була записана під час 
проведення публічних заходів: Всесвіт-
нього дня вишиванки, Дня Києва, Дня 
знань та інших акцій масового характеру. 
Розмова тривала до 1,5 години, залежно 
від готовності інформатора до спілку-
вання. Було розроблено спеціальний за-
питальник для збирання інформації про 
персональний досвід респондента щодо 
використання одягу з українським по-
значенням, визначення шляхів його при-
дбання і соціальних обставин викорис-
тання, особистої оцінки значимості цього 
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вбрання в житті людини. Для нас також 
було важливо дізнатися, коли саме укра-
їнський одяг увійшов до повсякденного 
вжитку респондента.

Перша хвиля використання вбрання 
з українським позначенням у повсякден-
ному житті, яка набула ознак масової 
культури, припадає на 2005–2013 роки. 
У приватному житті виникає тенденція 
відзначати дні народження, ювілеї, кор-
поративні свята в національному стилі, 
який передбачає вдягання українського 
вбрання, найчастіше вишиванки: «Уже 
після 2000-го, десь у ці роки у нас з чоло-
віком було 25-річчя нашого шлюбу, і ми 
зробили такий день народження в стилі 
українському – “Вечори на хуторі близь 
Диканьки”. Я була Оксана, всі ми були в 
українських сорочках, я сказала, щоб всі 
прийшли, в кого є, бажано, щоб всі при-
йшли в українському одязі» [6, арк. 13]; 
«Це день народження мого сина, син у 
мене вже дорослий, і він сказав: “Ми ідем 
в ресторан в народних традиціях, всім 
бути в дрес-код – одяг такий народний”. 
Це було років 5. Да, тоді йому було 45 ро-
ків, і я одягла ту сорочку» [4, арк. 19]; 
«Оце у Міхайлевича було зібрання [при-
ватна зустріч. – М. О.], я не знаю, хто 
додумався, але теж, щоб в сорочках, ну 
то приїхали всі. Знали, що у Ріти немає, 
у цієї Міхайлевича [дружини. – М. О.], 
то Зоя привезла їй сорочку» [1, арк. 118]. 
Нині український одяг входить у сучас-
ний побут, має святкове, повсякденне та 
обрядове призначення.

Формується урбаністична традиція 
вдягати компоненти українського народ-
ного строю та новий модний одяг у на-
ціональному стилі при певних соціаль-
них обставинах: на День Незалежності 
України, День Конституції, День знань, 
День Києва, День вишиванки тощо. На 
сьогодні можна впевнено констатувати, 
що українська вишиванка стала дієвим 
інструментарієм виховання національної 
самоідентифікації через використання її 
як святкового вбрання для проведення 
шкільних заходів. Новою урбаністичною 
традицією стало використання україн-
ської вишиванки серед учителів, учнів та 
їхніх батьків при відзначенні свят Першо-
го та Останнього дзвоника. Наприклад, 
у спеціалізованій школі № 92 імені Іва-
на Франка на святі Першого дзвоника 
2014 року учні у вишиванках виконали 

естрадно-рок-н-рольний номер «Дикі тан-
ці», а вчителі київської спеціалізованої 
школи № 53 2015 року започаткували 
традицію виступати Першого вересня в 
українських вишиванках з художньо-тан-
цювальними композиціями перед учнями 
й батьками. Цікавим етнокультурним фе-
номеном є відзначення Дня української 
вишиванки. Це явище переросло в нову 
святкову традицію повсякденного життя 
сучасної України, поширилося за її межі 
в інші країни з активними емігрантськи-
ми українськими громадами. У 2006 році 
Леся Воронюк, студентка Чернівецького 
національного університету імені  Юрія 
Федьковича, запропонувала вдягати ви-
шиванку в третій четвер травня в сту-
дентському колі, а 2008 року її ініціатива 
була підтримана іншими навчальними за-
кладами України, 2016 року до свята до-
лучились українці з понад 50-ти країн.

Особливого значення для сучасних 
українців набули героїчні та водночас 
трагічні події відстоювання демокра-
тичних засад і територіальної цілісності 
України у 2013–2016 роках. Друга хви-
ля національного відродження припадає 
саме на 2013–2016 роки, коли піднят-
тя національної самосвідомості знайшло 
своє вираження через використання одя-
гу з українськими маркерами. Проведене 
нами опитування дозволило зібрати ін-
формацію, яка відображає внутрішні мо-
тиви, соціальні ситуації та часовий промі-
жок використання вбрання з українським 
маркером. Переважна частина опитаних 
наголошувала, що через одягання укра-
їнського вбрання вони виражають націо-
нальну ідентифікацію: «Ми патріоти, ми 
любимо Україну, і ось якраз вишиванка – 
це якраз, мені здається, символ України, 
символ любові до України» [3, арк. 14]; 
«Український одяг для мене значить 
пам’ять про те, що ми є українці, <...> 
ми взагалі є, ми маємо місце на цій зем-
лі. Ми позначаємо себе так» [3, арк. 39]; 
«Наша вишиванка і наша мова – це і є 
ідентифікація нашої української нації» 
[4, арк. 30]. Респонденти наголошують 
на необхідності через українське вбрання 
виразити свою позицію щодо історичних 
випробувань, які випадають на долю на-
шої держави: «Насправді вишиванку я 
купила після цих подій на Майдані, <...> 
я пишаюсь за нашу Україну, дуже за неї 
вболіваю» [3, арк. 34]; «В державі такий 
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неспокій, <...> тому я одіваю і в будній 
день, і в любий день одіваю» [3, арк. 36], 
«Треба <...> бути патріотами, показувати, 
що ми український народ» [3, арк. 40]; 
«Для мене це не просто, ну, знаєте, такий 
одяг, який красивенький, який можна на-
діти. За цим одягом зараз в мене такі бо-
лісні <...> співчуття, тому що те, що від-
бувається в зоні АТО, гинуть наші хлопці 
українські, і те, що відбувалося під час 
подій на Майдані» [3, арк. 47]. Для час-
тини російськомовних українців одягання 
вишиванки є доступним і виразним спосо-
бом маніфестувати українську самоіден-
тифікацію: «Коли я вдягаю вишиванку, 
я показую, що я українка, в житті я спіл-
куюсь російською мовою, бо так склалося, 
що я з русифікованого міста, і для мене 
це спосіб показати, що я українка, що я 
люблю Україну» [3, арк. 65]. Таке демон-
стративне використання вбрання з укра-
їнською ідентифікацією в широких масах 
сучасних українців розглядається нами 
як внутрішня необхідність артикуляції та 
підкреслення національної ідентичності 
та навіть етнокультурної самодостатнос-
ті. Явище розповсюдження українського 
вбрання слід розглядати як наслідок за-
міни радянської ідентифікації українсь-
кою. Проведення масових акцій на зразок 
параду вишиванок у південних містах 
України, де проживає значна частина ро-
сійськомовного населення, є вираженням 
громадянської відданості Батьківщині та 
певним імунітетом на поширення сепара-
тистських намірів. Наприклад, 2014 року 
в м. Одесі проведення маршу у вишиван-
ках відзначилося великою численністю, 
а в м. Маріуполі на ході у вишиванках 
висувалося гасло «У вас танки, а у нас 
вишиванки!» [19]. Під час незаконного 
ув’язнення в Росії політичні в’язні На-
дія Савченко та Микола Карпюк одягали 
вишиті сорочки, які символізують їхній 
зв’язок з Україною [20]. Вишиті сорочки 
передають волонтери для воїнів АТО [8], 
проводяться акції «Вишиванка проти 
вій ни» на рівні навчальних закладів та 
певної місцевості. У напружені моменти 
історичних випробувань загострюється 
значення етнічної складової інформацій-
ного навантаження традиційного україн-
ського вбрання. Тому саме патріотична 
громадянська позиція для багатьох стала 
тим внутрішнім мотивом, який спонукав 
одягнути вишиванку, яка є адаптованим 

до міського використання компонентом 
українського строю. Слід зауважити, що 
розповсюдження вбрання з національним 
маркером стало певним етнокультурним 
вибором широкого загалу між свідомістю 
«проукраїнською» та «антиукраїнською»: 
«Потім це і показник до своєї позиції на-
ціональної, тому що якщо людина якось 
себе виражає. Там, антиукраїнські якісь 
ідеї, то вона, думаю, напевне, не вдягне 
все-таки цю вишиванку» [3, арк. 108]; 
«Ну вот сейчас моя кума отдала мне свою 
вышиванку, она представительница Лу-
ганской области, и она таких сепаратист-
ских настроений. Ей муж подарил выши-
ванку, она из Луганска и жила в Кие ве, 
но вернулась в Луганск, в Луганскую на-
родную республику. Ну, отдала со слова-
ми: “Никогда не носила, а теперь и по-
давно носить не буду”. Это был сентябрь 
2015 года» [5, арк. 19]; «З патріотичних 
почуттів [одягали вишиванку. – М. О.], 
що ми українці рускомовні, рускомовні 
українці» [2, арк. 48–49]; «И если у нас 
есть такая возможность, как идентифика-
ция себя как нация украинская и с помо-
щью вишиванки – дай Бог, чтобы каждый 
ходил в вышиванке и чувствовал себя при 
этом украинцем» [2, арк. 71].

Для частини українців національний 
одяг насамперед є транслятором тради-
ційної народної культури, її самобутності 
[3, арк. 23, 60; 4, арк. 66]. Серед опита-
них киян важливим мотивом використан-
ня ними народного вбрання є відчуття ду-
ховного зв’язку з традиціями свого роду, 
тому часто респонденти наголошували, 
що вишиванку носили їхні бабусі й дідусі, 
прабабусі та прадіди [3, арк. 66, 78, 89].

Вишиванка в сприйнятті сучасних 
українців слугує для них певним обере-
гом: «Взагалі це оберіг, колись же ви-
користовували вишивку як оберіг, це, на 
мою думку, надає якоїсь впевненості, тебе 
відрізняє від інших, і коли ти дуже при-
землений, і коли в тебе поганий настрій, 
можна одягнути і почувати себе людиною 
з іншого світу» [3, арк. 84]; «Для мене 
дуже важливо, що ця сорочка вишита ру-
ками моєї дружини. В мене була ситуація, 
де, можливо, вона мені врятувала життя. 
Тому це дуже важливо, що вона є якби 
її за це ціною, я знаю, що вона вкладала 
в це свою любов, позитивні різні емоції» 
[3, арк. 127]; «Цей одяг, він незвичайний, 
по-перше, по-друге, мабуть, оберіговий» 
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[2, арк. 4]; «Це не просто одяг, а одяг, 
який наповнений змістом, якимись певни-
ми символами і оберегами, які властиві 
саме нам» [6, арк. 34]. За даними соціо-
логічного опитування групи «Рейтинг», 
проведеного в листопаді 2014 року серед 
2400 українців з усіх регіонів України, 
29 % мають вишиванки і для 71 % з них 
вона має оберегове значення [23]. Вико-
ристання вишиванки як оберега є цікавим 
етнокультурним явищем, яке потребує 
глибшого вивчення в контексті сучасної 
міфологічної свідомості. На даному етапі 
дослідження ми можемо тільки зафіксува-
ти, що оберегова функція народного одягу 
виокремлюється нашими сучасниками як 
особисто для них важлива. Під час від-
значення Дня вишиванки 2015 року було 
реалізовано проект «Подаруй вишиванку 
захиснику», що мав на меті виразити мо-
ральну підтримку бійцям АТО через пе-
редачу їм вишиванки як оберега [10].

Високий мистецький рівень українсько-
го вбрання є показником його значимості 
для частини опитаних: «Мені вишиванка 
просто сама по собі дуже подобається, я її 
вважала завжди модною, і я захотіла її 
собі купити» [3, арк. 28]; «Дуже багато 
цікавих речей, які на дуже високому мис-
тецькому рівні. <...> Це були шедеври, 
вони й є шедеври, тому от я захоплююсь» 
[4, арк. 21–22]. Часто респонденти наго-
лошували на вираженні української іден-
тифікації через одяг, водночас на друге 
місце вони ставили його естетичні якості: 
«Це як елемент нашої ідентифікації і це 
просто приємно для ока нашого, мені зда-
ється, для ока української людини бачити 
нашу вишивку» [1, арк. 134]; «Показати, 
шо це наш одяг національний, який і гар-
ний, і зручний, і святковий в той же час» 
[4, арк. 13]. Саме на високих естетичних 
якостях української вишиванки наголо-
шував в інтерв’ю 2012 року газеті «День» 
відомий дисидент Є. Сверстюк: «Для мене 
вишиванка є естетичним одягом, а не по-
літичним. Я люблю гарну вишиванку, 
лляну сорочку – від них, як і від доброї 
пісні, радіє серце» [9].

Нами також було зафіксовано викорис-
тання української вишиванки серед інших 
етнічних груп, які проживають в Україні. 
Вираження поваги до українського наро-
ду стало основним мотивом для вдягання 
вишиванки: «Я просто дуже полюбляю 
все українське, насправді я дуже люблю, 

коли дівчата одягаються в оці всі костю-
ми, я просто обожнюю, вірменські теж 
дуже красиві, але українські які душевні, 
я завжди мріяла, я навіть на останньому 
дзвіночку була у вишиванці» [3, арк. 72]; 
«Потому что я живу здесь, это из-за ситуа-
ции в Украине. Мой муж работает здесь от 
Европейского союза, и мы здесь по работе 
и из-за ситуации здесь, <...> я понимаю, 
что здесь, в Украине, это очень важно 
сейчас, но, например, как в Швеции, для 
нас это не очень важно, потому что <...>  
у нас нету этого» [3, арк. 104–105]. У жовт-
ні 2014 року Саїд Ісмагілов, муфтій Ду-
ховного управління мусульман України, 
розмістив у соціальній мережі свою фото-
графію в українській вишиванці та кон-
фесійному мусульманському вбранні [12]. 
Ці факти дають підстави стверджувати, 
що українська вишиванка як головний 
елемент народного строю, крім виконан-
ня функції вираження етнічної іденти-
фікації, ще й стала символом виявлення 
загальноукраїнської ідентичності україн-
ської нації, що складається з українців та 
інших етнічних груп, які є громадянами 
нашої держави.

У визначенні основного смислового на-
вантаження українського вбрання, яке 
побутує в міських реаліях, нашими ін-
форматорами був виокремлений загально-
український інформативний контекст. Для 
нашого дослідження важливо простежити 
зміни в сприйнятті суспільством україн-
ського одягу. Цінними для порівняння з 
нинішньою ситуацією є результати етно-
соціологічного дослідження 2005 року 
О. Косміної, яка дійшла виснов ку, що 
«в свідомості сучасного покоління міська 
одягова культура залишається поза межа-
ми усвідомлення її як вагомої складової 
національної ідентичності. Відповідно 
українське традиційне вбрання фіксу-
ється у звуженому діапазоні, обмежую-
чись лише рівнем сільської традиції» [15, 
с. 34]. У сьогоденні усвідомлення зна-
чення українського вбрання в суспільній 
свідомості вийшло з направляючих ви-
нятково «сільських» культурних зв’язків. 
Наше дослідження, проведене у 2014–
2016 роках, засвідчує, що інформативне 
навантаження українського вбрання, яке 
побутує в сучасних реаліях, набуло чіт-
кого оформлення вираження української 
ідентифікації для його етнічних носіїв та 
проукраїнської патріотичної позиції гро-
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мадян України, які є представниками ін-
ших національностей.

Отже, на урбаністичному етапі роз-
витку українського вбрання найпошире-
нішим компонентом традиційного строю, 
який побутує, є вишиванка. Для сучасних 
містян інформативне навантаження укра-
їнського одягу відображає національну 
ідентифікацію, зв’язок з народною куль-
турою, традиціями свого роду, оберегові 
властивості вбрання та високий рівень 
його мистецького виконання. Для знач-
ної частини українців Революція Гіднос-
ті та захист суверенітету нашої держави 
через проведення АТО на Сході України 
й героїч ні вчинки патріотів – захисни-
ків своєї Батьківщини – стали перелом-
ним моментом усвідомлення української 
само ідентифікації, яка спонукала їх зов-
нішньо виразити солідарність зі своїм на-
родом через одягання вбрання з україн-
ськими маркерами.

На цьому етапі розвитку українського 
традиційного одягу спостерігається поси-
лення впливу функції вираження етнічної 
належності, до того ж загальноукраїнська 
ідентифікація домінує над регіональною 
в побутуванні сучасної української ви-
шиванки, а для представників інших ет-
нічних груп використання української 
вишиванки є вираженням проукраїнської 
громадянської позиції.

Джерела та література 
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SUmmary

The authoress of the article has interrogated 103 respondents conforming to the main age 
groups of men and women during the field study in Kyiv from May, 2014 to April, 2016. She has 
taken an interest in the answers of both indigenous citizens of Kyiv and natives of other cities 
and villages. A considerable part of the material has been recorded during the public events, such 
as the World Day of Embroidered Shirt, the Day of Kyiv, the Day of Knowledge and other mass 
actions. A special questionnaire has been developed to collect the information concerning the 
respondents personal experience as for the use of clothing with Ukrainian symbols, the definition 
of ways of its buying and the social circumstances of use, personal evaluation of its significance 
in human life. It is also important to find out the moment of life when the Ukrainian clothing 
has become a part of the respondent everyday life. The conducted research has shown that the 
embroidered shirt is the most widespread component of the traditional clothing. For modern 
city inhabitants the ethnic and cultural sense of Ukrainian clothing reflects the national iden-
tity, connection with folk culture, family traditions, protective features of clothes and its high 
level of artistic performance. The Revolution of Dignity and the protection of the sovereignty 
of the Ukrainian state through the holding of the ATO in the East of Ukraine and the heroic 
deeds of patriots and defenders of their homeland have become a turning point in the Ukrainian 
self-identification understanding. It has encouraged them to express their solidarity with people 
dressing clothes with the Ukrainian marker. The increase of the influence of the ethnic belonging 
expression function is observed at the present stage of the Ukrainian traditional clothing develop-
ment. The all-Ukrainian identity prevails the regional one in the modern Ukrainian embroidered 
shirt existence. The use of Ukrainian embroidered shirt has become the means to express pro-
Ukrainian civic position for the representatives of other ethnic groups.

Keywords: Ukrainian clothes, urban everyday life, ethnic and cultural symbolic meaning of 
the clothing.

www.etnolog.org.ua
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УДК 728.6 Аліна Ярова 
(Київ)

ТРАДИЦІйНЕ жИТЛО: МІСЦЕ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Статтю присвячено питанню збереження традиційної архітектури в Україні та світі. Студію-
ються проблеми й фактори, які негативно впливають на збереження традиційного житла україн-
ців, можливі шляхи подолання цих проблем.

Ключові слова: скансен, житло, архітектура, музей, традиції, культура.

Статья посвящена вопросам сохранения традиционной архитектуры в Украине и мире. Рас-
сматриваются проблемы и факторы, отрицательно влияющие на сохранность традиционного 
жилья  украинцев, возможные пути решения этих проблем.

Ключевые слова: скансен, жилище, архитектура, музей, традиции, культура.

The article deals with the question of preservation practices of traditional architecture in Ukraine 
and the world. It also considers issues and factors that have a negative influence on preserving Ukrai-
nian traditional abode, as well as possible solutions of these problems.

Keywords: skansen, abode, architecture, museum, traditions, culture.

Хата – основний тип традиційного 
народного житла українців, один 

з найконсервативніших елементів матері-
альної культури народу, який тривалий 
час зберігав і частково й надалі зберігає 
(уже в ХХІ ст.) свої архаїчні особливості, 
відображення його багатовікового досвіду. 
Життя людини певним чином пов’язане із 
житлом від народження до смерті і, звіс-
но, воно є виразником матеріальної й не-
матеріальної культури народу, а тому й 
постає вагомим джерелом для її вивчення. 
Проте люди часто не намагаються зберег-
ти приклади народної архітектури, уна-
слідок чого її кількість зменшується. 

У сучасному розумінні під словом 
«хата» уявляють сільський одноповерхо-
вий житловий будинок. Утім, маленьких 
ошатних традиційних жител щороку стає 
дедалі менше. Така ситуація простежуєть-
ся не лише на території України, а має 
повсюдний характер, однак у багатьох 
країнах традиційна архітектура гармоній-
но «вписується» в сучасність. Розгляне-
мо особливості українських традиційних 
хат, аби встановити, чим спричинене таке 
явище: у використаних матеріалах, у ви-
кликах сучасності чи у вихованні людей.

До особливостей, які складають типоло-
гічний портрет традиційного українського 
житла й вирізняють його серед архітектури 
інших народів, належать його планування 
та внутрішнє влаштування [3, с. 144].

Українські традиційні житла мали два 
основні типи конструкції стін: зрубний і 
каркасний [5, с. 22] (іл. 1). Подекуди ви-

користовувався безкаркасний – споруди з 
каменю, вапна, саманних блоків та ін.

Зрубні конструкції в житлобудівництві 
(«різана хата» або «рублена») застосовували 
переважно в районах, де була велика площа 
лісів, а каркасну – де деревини було небага-
то, проте пояснити використання відповід-
ної конструкції винятково найпоширенішим 
у певній місцевості матеріалом неможливо. 
В одному населеному пункті трапляються 
різні конструкції хати [4, с. 57].

Для будування зрубних конструкцій 
стін вибирали сосну, вільху, а для підва-
лин – дуб. Для сволока – найміцніші по-
роди дерев (сосну, дуб чи липу).

Каркасно-стовпова конструкція в основі 
складається зі стовпів, які або закопували в 
землю, або вставляли в підвалини по кутах 
будинку. Каркас заповнювали доступними 
будівельними матеріалами – дошками, оче-
ретом, глиною із соломою [6, с. 462].

За способом заповнення існує два ос-
нов ні типи каркасно-стовпової конструкції: 
правобережний, де відстань між стовпами 
каркаса заповнюється дерев’яними колода-
ми, які горизонтально закладали в пази, та 
лівобережний, в якому простір між стов-
пами заповняли вертикально [3, с. 144].

Для каркасно-стовпової конструкції 
використовували дошки, тин, глиняну 
суміш. Житло білили вапном (зовнішню 
частину) чи крейдою (всередині оселі). 

Хати, в основі яких був тин (так звані 
турлучні хати), мали особливе заповнення – 
вертикальні стовпчики, поставлені близько 
один до одного й поєднані горизонтальними 
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гілками, що їх потім закидали глиною та 
білили. Їх називали «хворостянками», «ма-
занками» (хоча в сучасній мові «мазанкою» 
називають хати різних конструкцій, ошту-
катурені глиною та побілені), «кильовани-
ми» будинками. Крім плетеного заповнення 
з гілок, використовували очерет. 

Стіни обробляли по-різному: залишали 
зруб відкритим, штукатурили, частково 
білили, повністю білили тощо. Каркасно-
стовпові конструкції завжди штукатурили 
та білили, натомість у зрубних будинках 
частину стіни могли не штукатурити. Усе 
залежало від традицій певного регіону, 
смаків господаря, матеріалів. Фундамен-
том, як правило, слугувала глиняна призь-
ба, яку будували  по периметру житла. 

Основу всіх типів планування хати 
ХІХ ст. складав однокамерний будинок 
[3, с. 146]. Це було приміщення форми, 
наближеної до квадратної, в одному куті 
якого розміщувався опалювальний при-
стрій (піч), а в інших стояли прості неру-
хомі меблі – піл, лави, стіл, полиці.

Наприкінці ХІХ ст. поширеними були 
трикамерні споруди «хата + сіни + комо-
ра», «хата + сіни + хата», «хата + кухня 
(хата) + сіни» [2, с. 14]. Таке планування, 
особливо останній тип, подекуди застосо-
вували до 50-х років ХХ ст. Саме трика-
мерний тип житла в науковій літературі на-
зивається «класичною українською хатою». 

В Україні основним типом даху є чоти-
рисхилий, критий соломою чи очеретом, 
інколи деревом, пізніше – залізом чи че-
репицею. 

Отже, як матеріал для будівництва бра-
ли дерево, солому, очерет, глину. Звісно, 
будинок з таких матеріалів швидко руйну-
ється. Тепер здебільшого використовують 
сучасні матеріали – цеглу, шифер, залізо, 
бетон, будівельні суміші. Нові матеріали 
є стійкішими до впливу навколишнього 
середовища. За потреби перебудови чи ре-
монту в ХХІ ст. охочіше прагнуть побуду-
вати нове житло з нових матеріалів, ніж 
реставрувати старе. Для цього інколи хату 
зносять, на її місці будують сучасне житло. 
Досить часто старий будинок слугує підсоб-
ним приміщенням, що негативно впливає 
на стан його збереженості. 

Зникнення традиційних жител є на-
слідком соціально-економічних процесів в 
країні – село вимирає, мешканці старшого 
покоління не можуть самі тримати будинок 
в гарному стані, молодше покоління виїж-

джає і залишає будинок, а якщо й лишаєть-
ся, то намагається побудувати новий. При-
клади традиційної архітектури часто ще 
можна побачити в селах і невеликих містах 
(іл. 2). Утім, не можемо говорити про них 
як про конкурентоспроможні, пристосовані 
до сьогодення. Вони є швидше прикладом 
пережитку старовини; багато з них в по-
ганому стані, деякі зруйновано. Більшість 
респондентів до цього ставляться з певною 
жалістю, однак цілком нормально. Адже 
все змінюється, стає сучаснішим. Можна 
виокремити основні причини занедбання 
старої житлової архітектури.

Планування. Як мовилося вище, тра-
диційна хата мала одну чи дві кімнати, 
сіни й була відносно невеликою; основну 
частину площі займала піч. Для сучас-
ного побуту, коли людина почала багато 
часу проводити в будинку (і працювати 
в ньому, і зустрічати гостей, і готувати, 
і займатися різноманітними справами), 
такого простору замало. Піч вже не є ак-
туальним предметом в домі, сіни замінив 
коридор, підсобні приміщення розміщу-
ють у дворі. З погляду сучасної людини 
жити в традиційній хаті незручно.

Матеріали. Дерево й досі викорис-
товують, але це дорогий матеріал, який 
вимагає копіткої роботи та майстерності. 
Дерево необхідно обробляти спеціальни-
ми засобами, аби не псували комахи. На 
нього впливають опади, перепади темпе-
ратури тощо.

Каркасні споруди вважаються недоціль-
ними. Для підтримання в гарному стані їх 
необхідно підмазувати, але місити глину із 
соломою погодиться не кожен. Таке жит-
ло необхідно білити, підтримувати його 
в нормальному стані. Інколи каркасними 
роблять господарські споруди, зокрема, з 
вертикальним чи горизонтальним запов-
ненням дошками. Набагато простіше ви-
користовувати цеглу, яку виготовляють на 
заводах, та інші сучасні матеріали. 

Стріха на будинку сприймається як 
щось застаріле. Тепер її можна побачити 
хіба на будівлях комерційних закладів. 
У приватних будинках майже не викорис-
товують (проте є винятки). Нові вікна біль-
ші, краще зберігають тепло, зручні, так 
само й нові покрівельні матеріли. Таких 
прикладів практичної переваги сучасних 
матеріалів можна навести досить багато. 
Тому й постає питання, як зберегти тра-
диційну архітектуру. Одним із поширених  
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Іл. 1. Зрубна (а) та каркасно-стовпова (б) конструкції стін.  
За: Українська минувшина [5, с. 21]

Іл. 2. житло середини – другої половини ХХ ст.  
смт Любеч Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 2016 р. Світлина А. Ярової
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Іл. 3. житловий будинок XiX ст.  
с-ще Евбері, Англія. 2018 р. Світлина А. Ярової

Іл. 4. житло та садиба XiX ст.  
с-ще Евбері, Англія. 2018 р. Світлина А. Ярової
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в Україні способом музеєфікації будови є 
переміщення до скансену.

Перший у світі скансен створив А. Ґа-
зеліус у Стокгольмі (Швеція) на острові 
Юргорден у 1891 році. Він розташував 
на купленій землі зібрані під час вивчен-
ня історії та культури експонати з різних 
місць країни. Оскільки ця ділянка землі 
межувала зі старою фортецею (skans – зі 
швецької означає «фортеця»), то новий 
музей дістав назву «скансен». Наприкінці 
ХIХ ст. виникла ціла мережа таких осе-
редків, які дістали назву «скансени», на-
бувши загального змісту, як синонім по-
няття «музеї просто неба» [7, с. 2].

Сьогодні на території України діє чо-
тирнадцять великих скансенів. Серед 
них – Національний музей народної архі-
тектури та побуту України в селі Пирого-
ве Київської області; регіональні заклади: 
Львівський музей народної архітектури та 
побуту «Шевченківський гай», Переяслав-
Хмельницький музей народної архітектури 
та побуту; решта – обласного значення. 
Крім цих музеїв, в Україні відкрито п’ять 
історико-культурних комплексів такого 
типу. У їх експозиції, на відміну від справ-
жніх скансенів, представлено не автентич-
ні пам’ятки, а реконструкції [1, с. 150].

Перенесення житла до скансену дає 
змогу зберегти його конструктивні особ-
ливості, популяризувати традиційну 
культуру українців. У скансенах про-
водять ярмарки, різні культурні заходи, 
майстер-класи, де показують традиційний 
побут народу. У житлах відновлюється 
інтер’єр; охочі можуть побачити житло в 
такому стані, ніби там хтось живе. Але 
не зважаючи на це, питання збереження 
традиційної архітектури залишається не-
вирішеним. У скансені життя завмирає – 
не можна простежити, як змінюється, 
пристосовується житло до нових умов, не 
можна побачити справжнього життя лю-
дей. Задумуємося, чи треба й чи можливо 
зберегти традиційну архітектуру в насе-
лених пунктах. Як уже зазначалося, дав-
ніх житлових будинків досить мало; вони 
ідуть в небуття разом із селами. Утім, не 
скрізь така ситуація. Наприклад, в Англії 
й сьогодні можна побачити багато старих 
будинків, які гармонійно існують поряд із 
сучасними. Це стосується переважно не-
великих населених пунктів. Трапляють-
ся житла XVIII–XIX ст. в гарному стані, 
у яких живуть люди і які репрезентують 

матеріальну культуру (іл. 3, 4). Знову по-
стає питання, чи ці люди більше прагнуть 
зберегти культуру, чи їхнє житло присто-
соване до сучасності краще. Досліджу-
вані споруди побудовано з каменю, який 
зберігається довше ніж дерево. Проте в 
Англії широко побутує стріха, причому 
як на старовинних будинках, так і на су-
часних об’єктах. 

Планування старих жител нескладне, 
кімнати невеликі. Однак, прибудовуючи 
нові приміщення, власники прагнуть мак-
симально зберегти старовинну частину й 
не псувати загального вигляду; добудову-
ючи чи змінюючи будинок, намагаються 
не використовувати нових сучасних мате-
ріалів, аби не зашкодити вигляду житла.

Причин для такого ставлення до тради-
ційного будинку є багато – якщо в Україні 
для охорони пам’ятки треба надати їй пев-
ний статус пам’ятки архітектури національ-
ного, місцевого чи регіонального значення, 
що в свою чергу має проводитися спеціа-
лістами (для чого треба докласти багато зу-
силь і підготувати документи), то в Англії 
людина, яка живе в старовинному будин-
ку, може сама звернутися до відповідних 
служб і попросити внести будинок до пере-
ліку архітектурних пам’яток. Комісія, яка 
в подальшому розглядає звернення, дослі-
джує, наскільки старий будинок і цікавий 
для збереження. Залежно від стану житла 
та бажання власника зіставляється доку-
мент – угода з елементами договору. Сту-
пінь і способи збереження передбачені за 
рівнем, написаним в угоді. Так, за найниж-
чим рівнем власник може робити з будин-
ком майже все, але не має права вносити 
кардинальні зміни, а за найсуворішим – не 
має права на якісь зміни і робити ремонт 
без спеціального дозволу. Тож охороняють-
ся не лише великі архітектурні споруди, 
але й прості житлові будиночки. 

Самі англійці дуже поважно ставлять-
ся до культурної спадщини, і якщо навіть 
їхній будинок не на обліку, вони намага-
ються не руйнувати його, а максимально 
зберегти старовинні деталі (вікна, двері). 
Це стосується не лише приватних будин-
ків, але й квартир. 

Цікаве спостереження було зроблене в 
Білорусі – у м. Речиці Гомельської облас-
ті. На вулиці Радянській є багато приват-
них будинків початку – середини ХХ ст. 
Житла переважно дерев’яні, прикрашені 
різьбленням. Позаяк це одна з великих 
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вулиць, то в майбутньому замість старих 
жител планується провести перебудову. 
Через план забудови мешканцям заборо-
нили будувати на території нові будинки 
та добудовувати старі. Проте люди, не ба-
жаючи позбуватися житла, вдалися до хи-
трощів – ремонт проводять непомітно, бу-
динки підтримують у гарному стані; якщо 
щось прибудовують, то так, аби це не впа-
дало в очі. Показово, що в такий (не дуже 
приємний для людей) спосіб збереглися 
фасади старовинних будинків вулиці. Це 
не є закликом до наслідувань таких забо-
рон, а дає змогу зрозуміти, що за наявнос-
ті заохочення людина може пристосувати 
старе житло до сучасних викликів.

Отже, в Україні перешкодою збере-
женню пам’яток традиційної культури є 
відсутність підтримки з боку влади влас-
ників будинків, які мають значення для 
вивчення та збереження культури, недо-
статньо сформована система взяття на об-
лік архітектурних житлових об’єктів для 
їх охорони, занепад села, ставлення лю-
дей до матеріальної культурної спадщини. 
На подолання цього потрібно працювати 
над складанням засад з охорони пам’яток; 
державі необхідно співпрацювати з влас-
никами старовинних будинків, розробля-
ти нові способи збереження архітектури та 
заохочувати до цього населення. Потреба 
в збереженні традиційних жител полягає 
в необхідності захисту та популяризації 
культурного надбання народу.
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SUmmary

Traditional abode, due to various factors, is gradually vanishing from our everyday life and is 
been transferred to preserves. However, is it able for conservation of a building and its transfer to a 
protected area to fully resolve the question of preserving conventional abodes for generations to come?

Abodes insulated from a context is not so representative for traditional way of life as opera-
tional huts. At the same time, museification of traditional dwellings allows protecting them from 
destruction. Some factors that adversely affect the preservation of traditional architecture in vil-
lages lie in features of abodes themselves. Natural materials, such as wood, clay, reed, and straw, 
out of which traditional Ukrainian dwellings are built, rapidly decay. In addition, basic layouts 
of ancient huts are not topical for the twenty-first century people. Most traditional dwellings are 
located in villages, which, in turn, are vanishing owing to urbanization.

Museums are not the sole solution to the problem of preserving traditional architecture. Pres-
ervation systems throughout European countries and in the world provide appropriate protective 
statuses to ordinary domestic structures. According Ukrainian laws, such statuses are difficult 
to obtain for residential buildings, especially in rural locations, while preferences are given to 
official, religious and non-residential buildings, or former residences of prominent individuals. 
Persons have no say in solving the question of giving their properties the status of a monument. 
This situation may be altered through state’s offering support for owners of ancient and tradi-
tional abodes as it is practiced in some European countries.

Keywords: skansen, abode, architecture, museum, traditions, culture.

www.etnolog.org.ua

IM
FEстатньо сформована система взяття на об

IM
FEстатньо сформована система взяття на об-

IM
FE-

лік архітектурних житлових об’єктів для 

IM
FEлік архітектурних житлових об’єктів для 

їх охорони, занепад села, ставлення лю

IM
FEїх охорони, занепад села, ставлення лю-

IM
FE-

дей до матеріальної культурної спадщини. 

IM
FEдей до матеріальної культурної спадщини. 

На подолання цього потрібно працювати 

IM
FE

На подолання цього потрібно працювати 
над складанням засад з охорони пам’яток; 

IM
FE

над складанням засад з охорони пам’яток; 
державі необхідно співпрацювати з влас

IM
FE

державі необхідно співпрацювати з влас-

IM
FE

-
никами старовинних будинків, розробля

IM
FE

никами старовинних будинків, розробля-

IM
FE

-
ти нові способи збереження архітектури та 

IM
FE

ти нові способи збереження архітектури та 
заохочувати до цього населення. Потреба 

IM
FE

заохочувати до цього населення. Потреба 
в збереженні традиційних жител полягає 

IM
FE

в збереженні традиційних жител полягає 
в необхідності захисту та популяризації 

IM
FE

в необхідності захисту та популяризації 
культурного надбання народу.IM

FE
культурного надбання народу.

Українська етнологія : навч. посібник

IM
FE

Українська етнологія : навч. посібник
Бор

IM
FE

Борисенко.

IM
FE

исенко.
9–157.

IM
FE
9–157.

Макарчук С

IM
FE

Макарчук С. Історико-етнографічні 

IM
FE

. Історико-етнографічні 
райони України : навч. посібник 

IM
FEрайони України : навч. посібник 

арчук.

IM
FEарчук. – 

IM
FE– Л

IM
FEЛьвів : ЛНУ імені Івана Франка, 

IM
FEьвів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2012. 

IM
FE2012. 

5. Українська минувшина : [ілюстрований 

IM
FE5. Українська минувшина : [ілюстрований 

етнографічний довідник]

IM
FEетнографічний довідник]

Л.

IM
FEЛ. Ар

IM
FEАртюх, Т. Косміна.

IM
FEтюх, Т. Косміна. – 

IM
FE– К

IM
FEК

25

IM
FE256 с. 

IM
FE6 с. 

6. Українське народознавство : навч. посіб

IM
FE6. Українське народознавство : навч. посіб

ник 

IM
FEник /

IM
FE/ за ред. С. Павлюка, Г. Горинь, Р. Кирчі

IM
FE за ред. С. Павлюка, Г. Горинь, Р. Кирчі

ва.

IM
FE

ва. – 

IM
FE

– Л

IM
FE
Львів : Фенікс, 1994.

IM
FE

ьвів : Фенікс, 1994.
7. 

IM
FE

7. Шлепакова Т. Л

IM
FE
Шлепакова Т. Л

IM
FE

перспективні об’єкти музейного туризму та 

IM
FE

перспективні об’єкти музейного туризму та 
осередки збереження етнобуття в умовах гло

IM
FE

осередки збереження етнобуття в умовах гло
балізації [Електронний ресурс] 

IM
FE

балізації [Електронний ресурс] 
пакова 

IM
FE

пакова 
ступу : http:

IM
FE

ступу : http:

Traditional abode, due to various factors, is gradually vanishing from our everyday life and is IM
FE

Traditional abode, due to various factors, is gradually vanishing from our everyday life and is 
been transferred to preserves. However, is it able for conservation of a building and its transfer to a IM

FE
been transferred to preserves. However, is it able for conservation of a building and its transfer to a IM

FE
protected area to fully resolve the question of preserving conventional abodes for generations to come?IM

FE
protected area to fully resolve the question of preserving conventional abodes for generations to come?

Abodes insulated from a context is not so representative for traditional way of life as operaIM
FE

Abodes insulated from a context is not so representative for traditional way of life as opera



 189  

УДК 2–583:27–312.47]:398 Ярина Ставицька 
(Київ)

«СОН БОГОРОДИЦІ»  
В КОНТЕКСТІ ФОЛЬКЛОРНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті порушено проблему номінування та жанрової ідентифікації усних снотлумачних 
текстів «Сну Богородиці». Здійснено спробу проаналізувати їх наративну структуру згідно з 
методикою, запропонованою В. Лабовим. Відзначено специфіку прагматики текстів, зокрема со-
теріологічну функцію.

Ключові слова: наративна структура, сотеріологічна функція, усний снотлумачний текст, за-
мовляння, молитва, апокриф.

В статье затронута проблема номинирования и жанровой идентификации устных снотолкова-
тельных текстов «Сна Богородицы». Предпринята попытка проанализировать их нарративную 
структуру согласно методике, предложенной В. Лабовым. Отмечена специфика прагматики текс-
тов, в частности сотериологическая функция.

Ключевые слова: нарративная структура, сотериологическая функция, устный снотолкователь-
ный текст, заговор, молитва, апокриф.

The problem of nomination and genre identification of oral dream interpreting texts of The Vir-
gin Dream is raised in the article. An attempt to analyze their narrative structure, according to the 
methods proposed by V. Labov, is realized. The specificity of the texts pragmatics, the soteriological 
function in particular, is denoted.

Keywords: narrative structure, soteriological function, oral dream interpreting text, charm, prayer, 
apocryphal book.

Сюжет «Сну Богородиці», що 
з’явився на перетині усної та писем-

ної традицій, побутує в кількох жанрових 
різновидах: прозове видіння, пророцтво, 
духовний вірш, замовляння, «святий 
лист», лірична молитва, – утворюючи, 
таким чином, складну жанрову картину, 
«яка відображає різні грані осмислен-
ня християнського міфу народною свідо-
містю» [20, с. 210]. 

Уснословесні тексти «Сну Богороди-
ці», що належать до магічно-сакрального 
фольклору, у народній традиції переваж-
но номінуються молитвою: «Це помічна 
молитва, від всього помагає» [9, с. 43]»; 
«Хто буде Присвятои Маріи Дивы / Сонъ 
при соби носысы и молытву цу говори-
ти...» [21, 1905, с. 125]. Ототожнення 
носіями фольклору магічно-сакральних 
текстів і молитов відзначає й український 
фольклорист В. Давидюк. Уперше термін 
«народна молитва» в народознавчій нау-
ці використав В. Милорадович у праці 
«Житье-бытье лубенского крестьянина». 
«Вживання цього терміна в сюжетній час-
тині тексту сприяло ідентифікації подіб-
ного роду творів із жанром фольклорної 
молитви, яку, щоб відрізнити від тради-

ційних церковних текстів, В. Милорадо-
вич конкретизував словом “народна”. Цим 
словом дослідник намагався, очевидно, 
вказати на її неканонічний характер, тоб-
то невизнання достовірності цієї молитви 
офіційною християнською церквою і тео-
логією через низку цілком об’єктивних 
причин» [5, с. 579]. З тих самих мірку-
вань тексти, які не відповідали догмам 
християнської релігії, отримували назву 
«ложні молитви», зокрема, у друкованих 
джерелах другої половини ХІХ ст. Ці-
кавим, на нашу думку, є випадок, коли 
сам інформант, носій традиції, розказую-
чи подібний текст, бачить цю невідповід-
ність: «...навіть молились якось не по цер-
ковному» [1, ф. 15-3, од. зб. 211 а, арк. 6]. 
Нині такі тексти науковці зараховують до 
«народного християнства», вони є складо-
вою «Народної Біблії». До поширених у 
народній культурі апокрифічних текстів 
«Сну Богородиці» належить і лірницька 
молитва. Така молитва була в репертуа-
рі кобзаря Українського Полісся Терентія 
Пархоменка. За висновками сучасних до-
слідників, «для старця молитва була єди-
ним духовним оберегом у житті: “А без 
Бога – ні до порога, а з Богом – можна і 
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за море”. Тому їх існувало досить багато, 
і кожна мала своє призначення. <...> Їхнє 
різноманіття залежало, власне, від потреб 
і завдань, які стояли перед старцями. 
Одні молитву проказували під час хатніх 
відвідин. <...> Інші читали її на релігійні 
свята (Різдво, Великдень, Покрову тощо). 
Старцівська молитва завжди була таєм-
ницею для непосвячених. Вона мала над-
звичайно важливе значення в діяльності 
кобзарів і лірників» [11, с. 211–212].

Для жанрів фольклору і навіть груп 
текстів усередині жанру під назвою «Сон 
Богородиці» властива проникність, тобто 
в процесі свого побутування вони інкор-
порують у себе елементи інших жанрів, 
унаслідок чого дуже часто ми маємо спра-
ву з перехідністю молитви в замовлян-
ня, видіння – в апокриф. Щодо жанро-
вої близькості замовлянь «на сон» (яким 
є також «Сон Богородиці») і народних 
та канонічних молитов зазначає О. Лев-
кієвська, наводячи ряд спільних ознак, 
які об’єднують їх у типологічно спорід-
нені утворення: звернення до Бога, Бого-
родиці і святих, ілокуція прохання чи 
молитви, що міститься в них, наявність 
зачину й кінцівки з фрагментом каноніч-
ної молитви, спільна стилістика тощо [16, 
с. 80]. І. Гунчик, який досліджує україн-
ський магічно-сакральний фольклор, теж 
зауважує, що на означення окремих ока-
зіонально-обрядових творів вживається 
термін «молитва», окрім загальновідомих 
«заговор», «замовляння», «примовка» [5, 
с. 115]. С. Нікітіна, аналізуючи духовні 
вірші про сон Богородиці, відзначає їх 
текстову подібність із замовляннями та 
підкреслює загальну для обох магічну 
функцію [23, с. 98]. Л. Соболєва звертає 
увагу на те, що тема смерті, страждання 
Богородиці сприяла жанровій модифіка-
ції, і у свідомості виконавців духовний 
вірш дуже часто вважався молитвою [20, 
с. 228]. На жанрову маргінальність апо-
крифічного видіння, яке «парадоксаль-
ним чином опиняється між ритуальними 
жанрами писемності, що використовують-
ся під час обрядової молитовної практики, 
і замовлянням-оберегом, з функцією за-
хисту людини і її природнього і соціально-
го простору», указує Л. Соболєва в праці 
«Устная и рукописная традиции апокри-
фического сюжета “Сон Богородицы”». 

Як бачимо, коло народних агіогра-
фічних текстів «Сну Богородиці» не 

обмежується  одним жанром, а кожна 
жан рова форма, ніби бік багатогранни-
ка, формує цілісне утворення, об’єднане 
спільною прагматикою та наративною 
структурою. 

Розглядаючи наративну структуру та 
прагматику текстів «Сну Богородиці», ми 
послуговуємося друкованими фольклор-
ними джерелами: збірниками В. Гнатюка 
«Лірницькі пісні, молитви, слова, звіст-
ки і т. п. про лірників повіту Бучацько-
го» (1896) та О. Малинки «Сборник по 
мало русскому фольклору» (1902), окре-
мими публікаціями кінця XIX – почат-
ку  XX ст. в «Киевской старине». Також 
до розгляду залучено архівні матеріали 
(початку ХХ ст.) і сучасні польові запи-
си фольклористки Л. Іваннікової, етноло-
га О. Васяновича, конкурсантки Малої 
академії наук Д. Вишневської, студентів 
Києво- Могилянської академії.

Однією з форм побутування «Сну 
Бого родиці», як уже було зазначено, є за-
мовляння. Проблему наративності цього 
фольк лорного жанру неодноразово по-
рушували дослідники традиційної куль-
тури. Л. Соболєва «Сон Богородиці» за-
галом номінує наративним текстом [20, 
с. 224]. При підготовці цієї розвідки ми 
застосували принцип структурного ана-
лізу, що його запропонував відомий до-
слідник і основоположник наратології 
В. Лабов. Обов’язковими елементами на-
ративного тексту, виокремленими вченим, 
є abstract, orientation, complication action, 
evaluation, result or resolution and coda 
(анотація, орієнтація, ускладнення дії, 
оцінка, результат чи вирішення й кода).

Наративний текст починається з інтра-
дуктивної частини (abstract), у якій ко-
ротко викладено суть подій, що відбулися 
або про які буде мовитися. У сюжеті «Сну 
Богородиці» осмислюється головна подія 
християнського міфу – розп’яття Ісуса 
Христа: «Снився мені сон дрібненький / 
Що тебе споймали, / На хресті розпина-
ли, / Гвоздями збивали, / З терну вінок 
на головоньку клали» [9, с. 42]. Зазвичай 
вступний фрагмент побудовано у формі 
діалогу. Така структура актуалізує най-
давнішу форму ритуального діалогу, що 
характерна для магічних жанрів [20, 
с. 229]. Зав’язкою оповіді є звертання Ісу-
са Христа до матері, і, як зазначає Л. Со-
болєва, у деяких варіантах «питання стає 
більш розлогим і нагадує мову епосу: 
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“Спиш чи не спиш, чуєш чи не чуєш? 
О мати моя преблагословенна, Бого-
родиця-Діва, повідай Ми видіння своє”» 
[20, с. 216]. Спостерігаємо наявність у 
структурі  тексту початкової формули, 
що характерна для усних снотлумачних 
наративів: «Сниться мені сон дивнесень-
кий»; «Сыну мой наймилшій! алемъ ся 
очнула и снился мнѣ сонъ дивній о Тебѣ» 
[21, 1887, № 10, с. 358]; «Прыснывся іи 
сонъ пречудесный: / Шо іи сынка жыдова 
спіймала» [21, 1905, с. 124] ; «Синочок 
муй, милінький, снився мені сон дивнень-
кий...» (БШ). Ознак фольклорності додає 
й плач-звертання, подібний до голосінь, 
які є обов’язковим елементом поховаль-
ного обряду: «И рече Марія ко Иісусу: 
Сьвитъ, / мій, чадо возлюбленнее! / На 
кого ты мене, Диву, покидаешъ / Кому 
пресвятую уручаешъ?» [21, 1887, № 9, 
с. 24]. Включення до структури тексту 
«Сну Богородиці» фрагментів з інших 
фольклорних жанрів указує на особли-
вості традиційної компетенції інформан-
тів, які переосмислюють догматичний 
християнський міф.

Другою складовою наративу є orienta-
tion (ідеться про орієнтацію щодо часу, 
місця, ситуації, учасників подій). До-
слідники неодноразово звертали увагу на 
час сну Богородиці: у багатьох текстах, 
окрім «мѣсяца Марта», указується день 
тижня, перед яким Богородиці снився 
сон – п’ятниця (Страсна п’ятниця, у на-
роді названа «Страшною»). Сон Богоро-
диці тлумачиться як віщий, а віщими в 
традиції вважалися й вважаються сни, що 
сняться в ніч на п’ятницю, середу (шану-
вання середи, піст у середу) та перед ве-
ликими святами (в одному з текстів – «пе-
ред Павлом, перед Михайлом»): «Проти 
Різдва Христового, під Новий рік, під Во-
дохрища (6/1), під Катерини (24/11), під 
Анд рія (30/11). В инші дні сни рахують-
ся пустиє. На страшному (перед Велико-
днем) тижні, коли приснився сон: проти 
Страшного Четверга, то який би він тяж-
кий не приснився – ніколи з нього люди-
ні не завадить, – сире мясо, болото, коні 
й т. п. – не завадить! Під середу або під 
п’ятницю (страшні), то, як тільки при-
снився якийсь страшний (прикрий) сон – 
хоч і не зараз, але обовязково збудеться. 
Буває, що й забудите сон, але через рік 
згадаєте, що тоді то мені снилось, а до-
піро здійснилося!» [1, ф. 1, од. зб. 713, 

арк. 88]; «Всякий сон, що присниться під 
п’ятницю – збувається, а сон під неділю – 
як не збудеться до обіду, то й цілком не 
збудеться» [1, ф. 1, од. зб. 713, арк. 4]; 
«Особливо пророчими снами вважають-
ся сни під п’ятницю й неділю» [1, ф. 1, 
од. зб. 713, арк. 12]; «Бувають сни, що 
сняться проти великих свят, то це тоже 
правдиві сни. Напр.: коли сниться якийсь 
страшний сон проти усікновенія (29/
VIII ст. ст.), то буде кровопролиття» [1, 
ф. 1, од. зб. 713, арк. 120]. 

Локус, у якому перебувала Богоро-
диця, теж вважається сакральним: «Во 
градѣ Виɸліемѣ»; «На Всеянськуй горі, 
на шовковуй траві, на Чорній горі, в зеле-
ному зіллі, на Осіянській горі, на святій 
Землі, на Сіянской горє, на Осыянськи 
гори, въ зил, въ дывыни (бурьянъ)» [21, 
1905, с. 123]; «На горе Оливной» [21, 
1887, № 10, с. 358]. Подібна формула на 
означення сакрального локусу трапляєть-
ся в баладах і ліричних піснях, яка для 
них є традиційною: «На горі, на шовковій 
траві». У снотлумачній народній традиції 
також важливим було місце сну, особливо 
для дівочих ворожінь «на сон». Неабияке 
значення відігравало «нове» місце. По-
няття «новий», що «пов’язане з категорі-
єю часу і часової межі, співвідноситься 
з ознакою перший» [19, с. 420]: «Я табє 
скажу так. У сни я вєру. Залажила я на 
сон, начевала у Гуті в новой хаті. <...> 
“Лажусь я спать на новом мєсті, приснісь 
женіх менє, нєвєсті. З ким вєк вєкавать, 
таго й в снє павідать”» (ККУ). «Такі 
ознаки нових речей, як “чистота”, “непо-
чатість”, “неосвоєнність”, визначали їх са-
кральний статус. Нові речі сприяли вста-
новленню контакту з міфічними істотами 
і потойбічними силами» [19, с. 421], які, 
за народними уявленнями, допомагають 
отримати інформацію під час ворожінь, 
що необхідна для побудови майбутньої 
моделі поведінки. 

Кількість головних персонажів у сюже-
ті «Сон Богородиці» зведена до мініму му – 
Божа Матір та Ісус Христос. Наратором 
найчастіше є Богородиця, хоча в тексті, 
зафіксованому Д. Вишневською, розповідь 
веде сам Христос. Часто дійовими особами 
є святі Петро й Павло, у деяких варіантах 
з’являються інші біблійні персонажі (Іуда 
Іскаріот, Пілат). 

Особливістю наративного тексту є com-
plication action, тобто процес ускладнення 
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дії, під час якого зберігається послідов-
ний виклад подій, які є стрижнем сю-
жету: оповідається сам сон, а потім його 
трактування. Варто відзначити витриману 
класичну структуру розповідей про сон, 
як це ми спостерігаємо у власне снотлу-
мачній традиції. Як зазначає Л. Соболє-
ва, оповідний текст буває як розгорнутим, 
у якому посилюються епічні ознаки, так 
і достатньо коротким, сконцентрованим 
на головній події – розп’ятті [20, с. 230]. 
Значною мірою це зумовлено жанровими 
особливостями. Так, на відміну від нара-
тивного видіння, де «пророча» частина 
велика за обсягом, у замовляннях вона є 
короткою, «згорнутою». Якщо в молитві 
епічний опис розп’яття досить об’ємний, 
то в духовному вірші він скорочується до 
кількох фраз. Окрім центральних подій – 
розп’яття та воскресіння Ісуса Христа, які 
відображені в українських текстах, у ро-
сійських сучасних записах сюжет вклю-
чає ще й події, що відбуваються після во-
скресіння, серед них – сходження Христа 
в пекло і руйнування сили диявола [18].

Оцінка значимості і смислу дій опо-
відачем (evaluation) є наступним струк-
турним елементом «Сну Богородиці». 
Ви дін ня вважалися такими, що мали ви-
щий семіотичний статус, аніж сни. Як за-
значав О. Веселовський, на початковому 
етапі пам’ятка «Сон Богородиці» являла 
собою містичне одкровення в його напів-
фольклорному варіанті й була пов’язана з 
ідеєю відкриття у видінні таємного істин-
ного знання про силу спасіння [20, с. 211]. 
Тому видіння, на відміну від сновидінь, 
вважалися правдивими, реальними, їх не 
піддавали сумніву: «Снівса мнє сон дів-
несенький, дякую тобі смутнесенький, не 
єсто сон, єсто правда. На Сіянской горє 
церковка стояла, а в тій церковці Маті 
Божа спала» (КЄМ). Фольклористка 
Л. Іваннікова, коли розповідала, якою 
вона бачила святу Варвару після хресної 
ходи, стверджувала, що це було видіння, 
а не сон. Досить часто в агіографічній літе-
ратурі, фольклорних текстах трапляються 
розповіді про видін ня відомих церковних 
діячів. Так, учень святого Василія Ново-
го, Григорій, після смерті святої Феодори 
(Преподобна Фео дора Царгородська жила 
в Константинополі в першій половині 
Х ст.) наступної ночі «...в сонному видінні 
удостоївся побачити блаженну Феодору у 
світлій обителі» [8, с. 531]. Деякі варіан-

ти текстів «Сну Богородиці» засвідчують 
поступову втрату видіннями високої са-
кральної напруги. В описі одного з них, 
поданих Л. Соболєвою, Богоматір сумні-
вається в реальності свого сну, вживаючи 
слово «ніби». Як стверджує сама дослід-
ниця, подібне тлумачення могло виник-
нути на пізньому етапі існування тексту, 
коли сон в цілому перестав сприйматись 
як видіння [20, с. 216]. Слово «ніби» є на-
скрізним у снотлумачних наративах, для 
прикладу наведемо декілька відповідей за 
«Програмою збирання матеріалів до укра-
їнського народного сонника» К. Грушев-
ської: «Одного разу міні приснилося, наче 
jа лізу на гору, – через два дні у мене коні 
вкрали. Лізти на гору або на дерево, це – 
лізти в горе» [1, ф. 1, од. зб. 713, арк. 41]; 
«Jак моjем̀у старом̀у сниц̀ˈа, jідного ̀раз̀у, 
шо він летит .̍ Встаjе ̀він ран̀о і каж̀е, шо 
jа летˈів̀ так шо нач̀е крил̀ами маха ̀jу, 
наче птицˈа. І він менˈі росказ̀уjе цеj сон» 
[1, ф. 1, од. зб. 713, арк. 86]; «Так що сни-
лось мені ніби біля Миколаївської крини-
ці в Скоморохах, жито по дві стороні...» 
[1, ф. 1, од. зб. 713, арк. 30].

Передостаннім складником наративної 
структури є result or resolution, тобто за-
вершення ситуації, зміна стану персона-
жів наприкінці оповіді, оскільки «нара-
тивність передбачає динаміку – зовнішню 
чи внутрішню» [7, с. 97]. У текстах «Сну 
Богородиці» помітна така трансформація 
(сон здійснюється), відбувається перехід 
від одного члена семіотичної опозиції до 
іншого (від життя до смерті).  

Заключним елементом є coda (повер-
нення до теперішнього часу), що його 
можемо простежити через низку порад і 
застережень стосовно прагматики тексту. 
Зазвичай «Сон Богородиці» складається з 
двох частин: у першій описується сам сон 
Богородиці, а в другій – ідеться про прак-
тичне застосування тексту, його магічні 
властивості. У деяких варіантах «Сон 
Богородиці» є складним контамінованим 
утворенням і друга його частина – це окре-
мий апокриф «Небесний лист» («Лист о 
недѣлѣ», «Ієрусалимський лист»), який 
може функціонувати самостійно. 

Ці тексти слугували молитвою-обере-
гом, помічною молитвою, текстом-амуле-
том, тобто виконували апотропічну функ-
цію: «Закажіте і слипим, і німим, хто 
гету молитву буде знати, хто її буде на 
сон читати, то не буде ниякої биди знати»; 
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Хто буде цю молитву говорити рано і вве-
чері, тому отпустяться гріхи. Як на пташ-
ці буде пера, / На дереві листя, на річні 
раска, на рибі луска. / Буде йому світлий 
рай відкриватися, а пекло закриватися. 
Амінь» (ВАВ); Хто буде цю молитву гово-
рити, / Ни буде в воді потопати, / В вогні 
погорати, / Гаддя посисати, / Биз сповіді, 
биз сакраменту помирати» [9, с. 43]. 

У народній традиції побутує ціла низка 
текстів «Сну Богородиці», які є замовлян-
нями «на сон», що в традиційній культурі 
наділяються сакральним статусом. Один 
з таких текстів зафіксував О. Васянович 
у с. Залужжя Дубровицького району Рів-
ненської області: «Отак: “Ложуса спаті та 
й до Господа знаті, прийде ж Божа Маті 
да й стане питаті”... Не ту, буду другу: 
“Снівса мнє сон дівнесенький, дякую тобі, 
смутнесенький, не єсто сон, єсто правда. 
На Cіянской горє церковка стояла, а в тій 
церковці Маті Божа спала”» (КЄМ).

Деякі з текстів «Сну Богородиці», скла-
довою частиною яких був «Лист» [21, 1887, 
№ 9, с. 22], використовували як універ-
сальний засіб. Так, відомий британський 
філолог-славіст  В. Райан у праці «Баня в 
полночь...» зараховує тексти «Сну Богоро-
диці» до окремої сфери під назвою «Текс-
ти як амулети». Науко вець відзначає ви-
користання такого тексту в аграрній магії, 
а також як талісмана для наречених і ва-
гітних жінок в оказіональній магії (руко-
писний варіант часто клали біля породіллі 
з метою полегшення пологів) [17, с. 427]. 
Також дослідник згадує казусні випадки, 
що пов’язані з використанням тексту як 
магічного засобу для впливу на поведінку, 
рішення людини. М. Сумцов, називаючи 
народні засоби, якими рятувалися від хво-
роб, згадує і «папірці з старими молитва-
ми, яких не признає церква, “Сон Бого-
родиці” і т. ін.» [22, с. 174]. Незважаючи 
на офіційну заборону, рукописний варіант 
«Сну Богородиці» носили солдати, оскіль-
ки вірили, що «амулет збереже в бою» [17, 
с. 428], а також його клали як талісман у 
ладанку, одягали разом з натільним хрес-
тиком [12], зберігали за іконою. Вважало-
ся, що «той, хто тримає його в себе, по-
трапляє в рай; той, хто тримає його під 
подушкою чи на грудях, буде захищений 
від грабіжників, поганих людей і нечистих 
духів» [17, с. 428]. Іноді для отримання 
«небеснаго царствія» [21, 1887, № 9, с. 25] 
достатньо було лише згадати «сей стихъ» 

[21, 1887, № 9, с. 25]. У більшості випадків 
вимагалося не просто мати лист, а переда-
вати, поширювати і, головне, вірити, а той, 
хто «не вѣ рить, проклятъ будетъ и наглою 
смертію помретъ» [21, 1887, № 10, с. 360].

Прикметно, що спільним для всіх жан-
рових різновидів «Сну Богородиці» є сю-
жетотворчий мотив сну. Л. Соболєва від-
значила: «В уявленнях про сновидіння, 
що збереглися від первісної культури, під 
час сну душа покидає тіло людини і здат-
на відвідати іншого сплячого. Саме уві сні 
з’являлися предки, відкривалося знан ня, 
що недосяжне у звичайному житті; у се-
редні віки уві сні, за уявленнями вірую-
чих, відбувалося спілкування із сакраль-
ним світом» [20, с. 216]. На це, зокрема, 
звернув увагу М. Еліаде в статті «Міфи, 
сновидіння і містерії»: «У світах сновидінь 
зустрічаємо символи, образи, постаті і по-
дії, які утворюють міфологію. Таке від-
криття зробив геній Фройда...» [6, с. 119]. 
М. Еліаде вказав також на важливу від-
мінність сну від міфу – останній «не може 
перетворити окрему ситуацію на взір-
цеву, дійсну для всіх» [6, с. 121]. Однак 
«Сон Богородиці» є своєрідним винятком, 
оскільки в ньому діють сакральні персо-
нажі: сон сниться Божій Матері, а тлума-
читься Ісусом Христом. Саме тому текст 
«Сну Богородиці» відзначається яскра-
вою сотеріологічною функцією (ідеться 
як про порятунок окремої людини, так і 
про порятунок людства), реактуалізує по-
дії священної історії. Механізм дії тексту 
спрацьовує таким чином: «Розповідь про 
муки Христа задля порятунку усього люд-
ства проектує ідею загального порятунку 
на конкретну ситуацію» [12]. Як зазначає 
М. Еліаде, наратор бере участь у літургій-
ному часі, входить до illud tempus, у яко-
му жив, помер і воскрес Ісус Христос. 

Інколи оповідач сприймає події «Сну 
Богородиці» через призму власного до-
свіду, що позначається на структуруванні 
його розповіді. Яскравим тому свідченням 
є унікальний, на нашу думку, архівний за-
пис 1925 року, де респондент, проказуючи 
молитву, ставить себе на місце сновидця 
і сам безпосередньо веде діалог з Ісу сом 
Христом: «Приснився мені сон дивний, що 
я тебе бачив на кудрявом хресті розп’ятого 
й гвоздями прибитого, з твоєй голови при-
спославлейної кров потекла. Хто цю мо-
літву буде читати, той від мене буде ласку 
мати» [1, ф. 15-3, од. зб. 211 а, арк. 6].
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The plot of The Virgin Dream, which is created on the basis of the conventional and written 
traditions, functions in several genres: prose prevision, prophecy, spiritual verse, the Bible, lyrical 
prayer, charm, forming a complex genre painting that reflects the different facets of the Christian 
myth comprehension by human consciousness.

Genres of folklore and even groups of texts inside the genre, entitled The Virgin Dream, 
are characterized with a permeability, which means that they incorporate the elements of other 
genres. That’s why we often deal with the transience of prayer in incantation, the vision in the 
apocryphal writing. As we can see, the circle of popular hagiographic texts The Virgin Dream 
is not limited with one genre, and each genre forms, as the side of the polyhedron, a holy entity, 
united with common pragmatism and narrative structure.

The structure of the narratives is analyzed according to William Labov classic exposition of 
overall narrative structure: abstract, orientation, action complication, evaluation, problem sol-
ving, end.

These texts are used as a prayer-protection, a helpful prayer, an amulet text. They perform an 
apotropic function: there are whole series of The Virgin Dream texts in the folk tradition that 
are used as incantation to dream, imparted with sacred status. Some of the texts of  The Virgin 
Dream are used as a universal remedy for a variety of occasions. M. Eliade also points out the 
important difference between the sleep and the myth – the latter one can not turn a separate 
situation into a model, valid for everybody.

However, The Virgin Dream is a kind of exception, since it has sacred characters: the dream 
includes the Mother of God dreams, interpreted by Jesus Christ. That’s why the text The Virgin 
Dream is marked with an outstanding soteriological function (it refers to the salvation of both 
an individual and a mankind), actualizes the events of sacred history.

Keywords: narrative structure, soteriological function, oral dream interpreting text, charm, 
prayer, apocryphal book.
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(Київ) 

СЮжЕТНО-ЕпІГРАФІЧНІ ВИШИВКИ  
пЕРШОЇ пОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ:  
пОГЛЯДИ НА ЯВИЩЕ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ 

У статті подано короткий огляд історії ставлення дослідників до явища вишивання сюжетно- 
епіграфічних виробів за друкованими схемами (від початку ХХ ст. до сьогодення). Авторка наго-
лошує на тому, що тривалий час сюжетно-епіграфічні вишивки не привертали до себе уваги вче-
них, оскільки не вважалися частиною народної культури. Утім, зібраний матеріал (1361 світлина 
вишитих виробів) дозволяє простежити масові варіації і трансформації друкованих зразків.

Ключові слова: сюжетно-епіграфічні вишиті вироби, друковані схеми для вишивки хрестиком, 
трансформації, варіації.

В статье дается краткий обзор истории отношения исследователей к явлению вышивания 
сюжетно-эпиграфических изделий по печатным схемам (от начала ХХ в. до наших дней). Автор 
делает акцент на том, что продолжительное время сюжетно-эпиграфические вышивки не привле-
кали к себе внимания ученых, поскольку не считались частью  народной культуры. Между тем, 
собранный материал (1361 фото вышитых изделий) позволяет проследить массовые вариации и 
трансформации печатных образцов.

Ключевые слова: сюжетно-эпиграфические вышитые изделия, печатные схемы для вышивки 
крестиком, трансформации, вариации.

A short review of the researchers attitude to the phenomenon of the subject and epigraphic articles 
embroidering using print patterns (from the early XXth century till nowadays) is presented in the ar-
ticle. The autho ress emphasizes that subject and epigraphic embroideries have not attracted attention 
of the investigators for a long time as they are not considered as a part of folk culture. However, the 
collected material (1361 photos of embroidered articles) allows to study mass variations and transfor-
mations of printed samp les meaning.

Keywords: subject and epigraphic embroidered articles, printed pattern for the cross-stitch embroi-
deries, transformations, variations.

Масове розповсюдження друкова-
них схем для рукоділля серед на-

роду наприкінці XІX – на початку XX ст. 
стало передумовою появи сюжетно-епігра-
фічних вишитих виробів (вишивок з на-
туралістичними сценками та написами 
до них). Водночас семантика давнього 
орнаменту тоді вже була фактично забу-
та. Так, В. Щербаківський у 1941 році 
писав: «Тепер зовсім забуто значення цих 
символів, і ніяка господиня ні її дочки не 
можуть їх пояснити, але тільки знають, 
що для такої-то цілі годяться саме такі 
орнаменти, а навпаки не годяться інші» 
[16, с. 26]. Сучасні дослідники погоджу-
ються із цією думкою: «В кінці XIX – на 
початку XX століття в орнаментації руш-
ників давні образні структури зникають, 
поступаючись місцем більш зрозумілим» 
[11, с. 25]; «Простежуються тенденції до 
втрати первинної сакральності поділь-
ських орнаментів» [10, с. 80]. 

Щодо ставлення дослідників до згада-
ного нами явища, то на початку ХХ ст. 
воно вважалося не вартим уваги вчених 
і збирачів. Олена Пчілка, сучасниця пе-
ріоду вишивання сюжетно-епіграфічних 
виробів, у передмові до зібраних нею 
«Українських узорів» (1927) виявляла 
негативне ставлення до подібних виши-
вок, адже «зразки вишиванок, так само, 
як твори народного слова, <...> можуть 
псуватися, калічитися» [12, с. 2], при цьо-
му наголошувала, що у своєму збірнику 
вона подає зразки лише «чисто Народного 
стилю, не зіпсованого, не спотвореного» 
[12, с. 2]. Пізніше, уже в другій половині 
ХХ ст., з міркуваннями Олени Пчілки по-
годжувався Іван Гончар: «Земства почали 
видавати і популяризувати для вишиван-
ня хрестом цілі сцени з народного життя, 
чи то на тему народних пісень, чи ще на 
якусь іншу. Безперечно, що така шир-
вжиткова продукція місцевих урядовців 

www.etnolog.org.ua

IM
FE

В статье дается краткий обзор истории отношения исследователей к явлению вышивания 

IM
FE

В статье дается краткий обзор истории отношения исследователей к явлению вышивания 
сюжетно-эпиграфических изделий по печатным схемам (от начала ХХ

IM
FEсюжетно-эпиграфических изделий по печатным схемам (от начала ХХ в. д

IM
FEв. д

делает акцент на том, что продолжительное время сюжетно-эпиграфические вышивки не привле

IM
FEделает акцент на том, что продолжительное время сюжетно-эпиграфические вышивки не привле

кали к себе внимания ученых, поскольку не считались частью

IM
FEкали к себе внимания ученых, поскольку не считались частью нар

IM
FE народной культуры. Между тем, 

IM
FEодной культуры. Между тем, 

то вышитых изделий) позволяет проследить массовые вариации и 

IM
FEто вышитых изделий) позволяет проследить массовые вариации и 

 сюжетно-эпиграфические вышитые изделия, печатные схемы для вышивки 

IM
FE сюжетно-эпиграфические вышитые изделия, печатные схемы для вышивки 

ort review of the researchers attitude to the phenomenon of the subject and epigraphic articles 

IM
FEort review of the researchers attitude to the phenomenon of the subject and epigraphic articles 

embroidering using print patterns (from the early XXth century till nowadays) is presented in the ar

IM
FEembroidering using print patterns (from the early XXth century till nowadays) is presented in the ar

s emphasizes that subject and epigraphic embroideries have not attracted attention 

IM
FE

s emphasizes that subject and epigraphic embroideries have not attracted attention 
of the investigators for a long time as they are not considered as a part of folk culture. However, the 

IM
FE

of the investigators for a long time as they are not considered as a part of folk culture. However, the 
collected material (1361 photos of embroidered articles) allows to study mass variations and transfor

IM
FE

collected material (1361 photos of embroidered articles) allows to study mass variations and transfor
les m

IM
FE

les meaning.

IM
FE

eaning.

IM
FE

 subject and epigraphic embroidered articles, printed pattern for the cross-stitch embroi

IM
FE

 subject and epigraphic embroidered articles, printed pattern for the cross-stitch embroi
deries, transformations, variations.

IM
FE

deries, transformations, variations.

асове розповсюдження друковаIM
FE

асове розповсюдження друкова
них схем для рукоділля серед наIM

FE
них схем для рукоділля серед на

роду наприкінці XІX IM
FE

роду наприкінці XІX – на пIM
FE

– на початку XXIM
FE

очатку XX
стало передумовою появи сюжетно-епіграIM

FE
стало передумовою появи сюжетно-епіграIM

FE
них вишитих виробів (вишивок з наIM

FE
них вишитих виробів (вишивок з на

туралістичними сценками та написами IM
FE

туралістичними сценками та написами 
до них). Водночас семантика давнього IM

FE
до них). Водночас семантика давнього 



 197  

не сприяла розвиткові самобутньої твор-
чості народу, це ж бо було просте копію-
вання натуралістичних картинок. Відтоді 
скрізь на Україні й поширились рушни-
ки, вишивані на теми пісень: “Оце ж тая 
криниченька, де голуб купався”, або – 
зустріч дівчини з козаком. Були копії зі 
сценами “Сватання”, “Прощання”, одне 
слово, полотнище рушника стало об’єктом 
відображення засобами вишивки звичаїв 
і переживань народу» [8, с. 28]. Вищена-
ведені міркування з «Переднього слова» 
до «Українських узорів» Олени Пчілки та 
статті Івана Гончара «Доля на рушникові» 
стали доволі часто цитованими в роботах 
вітчизняних учених кінця ХХ – початку 
ХХІ ст., а збирачі народної культури не-
рідко ігнорували (ігнорують подекуди й 
досі) такі зразки вишивки. 

Як зізнаються деякі музейні співробіт-
ники, подібні рушники тривалий час було 
навіть заборонено збирати, а дослідниць-
кий інтерес до них ніколи не був високим, 
оскільки, на відміну від давніших зразків 
вишивки, вони нібито «буквальні»: мов-
ляв, на них зображені прості побутові 
сценки й пояснювальні написи. Виявля-
ється, що вченим і розшифровувати в них 
немає чого? 

Між тим, ці рушники здатні спричи-
нити справжні дискусії. Зокрема, в одній 
журналістській статті згадується про те, 
як на занятті в музеї виникла суперечка з 
приводу призначення рушника з написом 
«Под крестом моя могила, над крестом 
моя любовь», де одні говорили про його 
весільне призначення (як оберіг нарече-
ній), а інші стверджували, що це рушник 
поховальний. Зрештою, найстарша спів-
робітниця музею І. Борисова пообіцяла 
дізнатися істину під час своїх експеди-
цій [13]. 

Тож і ми поставимо питання: яке зна-
чення вишитого напису «Под крестом моя 
могила, на кресте моя любовь»? І з якою 
метою виготовлялися подібні рушники?

Відразу зазначимо, що це один з най-
поширеніших вишитих вербальних тек-
стів. Нам удалося побачити й зафіксувати 
73 (!) одиниці з варіантами цього напи-
су. Частіше за інші цей напис згадується 
і в науковій літературі, де автори часом 
дають  йому конкретне пояснення.

Наприклад, чітко вказують на викорис-
тання подібних рушників у поховальних 
обрядах такі дослідниці, як Наталія Ган-

гур [7] і Валентина Сушко [15]. Зовсім  
інше трактування цього напису пропонує 
О. Зелена, указуючи на те, що цей текст 
символізує «віч не кохання»: «Якщо одру-
жуватися, то раз і назавжди» [9].

Яке ж насправді призначення цих руш-
ників: весільне чи поховальне? У пошу-
ках відповіді на це питання ми звертали-
ся до музейних співробітників, приватних 
колекціонерів, продавців антикваріату на 
ринках. Відповіді були дуже різні.

Наприклад, етнолог Марина Попкова 
під час проведення екскурсії на виставці 
«Вишитий рушник – святиня нашої роди-
ни» (м. Полтава, 11.10.2015 р.) розпові-
ла про те, що такі рушники виготовляли 
на смерть: «Отношение было такое, что 
смерть – это часть жизни, готовились к 
смерти без страха и сопровождали вот 
такими вещами. Эти рушники с крестов 
сняли, и они попали таким образом в кол-
лекции. Тут ничего плохого не было, эти 
рушники мог снять кто угодно» [4]. При 
цьому, М. Попкова вказувала на сліди від 
цвяхів на полотні як свідчення того, що ці 
рушники були зняті з могильних хрестів.

Завідувач сектору науково-дослідного 
відділу фондів Полтавського краєзнавчо-
го музею імені Василя Кричевського, зем-
лячка й колега М. Попкової Віра Стар-
ченко також указує на сліди від цвяхів 
на рушнику з подібним написом, але по-
яснює це дещо інакше: «Мог висеть в хате 
на стене как память об усопшем. Видимо, 
женщина вышивала, были чувства к че-
ловеку» [5]. Згідно із цим трактуванням, 
напис «Под крестом моя могила, на крес-
те моя любовь» теж має відношення до 
смерті, однак рушник виготовлявся не за-
здалегідь на смерть для використання в 
поховальному обряді, а вже після смерті 
людини – як вічна пам’ять про неї.

Продавець антикваріату з Києва (на 
Андріївському узвозі) розповів про те, що 
цей рушник вінчальний, пояснюючи, що 
ці слова – із псалмів, і заспівав при цьо-
му: «Под крэстом моя могила, на крэсте 
моя любовь, дэ застыгла моя сила, заки-
пела моя кровь» [3].

Зовсім інакше трактує призначення 
аналогічного рушника (із власної колек-
ції) історик з Донецької області Петро 
Яковенко: «Эти рушники на праздник 
“Христос Воскрес”. <...> Ангелы, види-
те? <...> Крест такой, смотрите, вышитый 
с розами. Здесь розы, потому что Исус 
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Христос больше всего какие цветы лю-
бил? Розы, да? И он был распятый на 
кресте, и смотрите: “Под крестом моя мо-
гила, на кресте моя любовь”, то есть это 
любовь к Богу, потому что он был распят 
на кресте» [1]. 

Ще один продавець рушника з по-
дібним сюжетом пояснює, що на цьому 
вишитому виробі зображено хрест, тому 
його призначення – висіти на іконі [6].

Зрозуміло, що найближчі до істини 
свідчення можна дізнатися в тих, у чиїх 
родинах вишивалися подібні рушники. 
Зробити це, утім, доволі проблематично, 
оскільки багато рушників уже зберіга-
ються в зовсім інших місцях. Однак нам 
удало ся поспілкуватися з донькою жін-
ки, яка вишила два рушники з варіан-
тами цього тексту в 1947 і 1950 роках. За 
словами доньки вишивальниці, такими 
рушниками могли проводжати на війну, 
пізніше (зокрема в 1947 і 1950 рр.) теж 
вишивали, «перемальовуючи сюжети, які 
подобалися» [2].

На сторінці інтернет-форуму виши-
вальниць є свідчення однієї з учасниць 
про те, що такі рушники з написом «Во 
кресте моя любовь, под крестом моя мо-
гила» вишивала її прабабуся для церк-
ви [14].

Як ми переконалися, використання ви-
шивок з подібними написами могло бути 
різним, і, відповідно, слова «Под крестом 
моя могила, на кресте моя любовь» у кож-
ному випадку набували певного смислово-
го відтінку. Це свідчить про те, що такі 
рушники «буквальними» вже не можна 
назвати, а науковцям є над чим попрацю-
вати, досліджуючи вказану тему. 
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SUmmary

Mass extension of printed cross-stitch papers for needlework among Ukrainian people at the 
turn of the XIX–XX centuries has become the reason for the emergence of subject and epigraphic 
embroidered articles (patterns with naturalistic scenes and inscriptions to them). Speaking about 
the researchers attitude to the mentioned phenomenon, in early XXth century it is considered as 
unworthy one of the scholars and collectors attention. For instance, Olena Pchilka who is a con-
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temporary of the period of subject and epigraphic articles embroidering has shown unfavourable 
attitude to such embroideries in the introduction to collected Ukrainian Patterns (1927). Besides 
she accentuates that in the collection she presents the samples of only purely Folk style, which 
is not damaged or disfigured one. In the late XXth century already Ivan Honchar has affirmed, 
that such generally used production of the local officials has not assisted the development of the 
nation original works. It is the simple copying of naturalist pictures. 

However, such embroideries may become a subject of real scientific discussions. So, the rush-
nyky (towels) embroidered according to one pattern and inscription My Grave is under the 
Cross, My Love is over the Cross may have absolutely different explanation, and, accordingly, 
various purpose (from wedding to burial one). This fact proves that such embroideries are not 
simply literal ones and the researchers have much work to explore this phenomenon. The collected 
material (1361 photos of embroidered articles) allows to study mass variations and transforma-
tions of printed samples meaning. It proves that such embroideries belong to folk culture.

Keywords: subject and epigraphic embroidered articles, printed pattern for the cross-stitch em-
broideries, transformations, variations.

УДК  394.94+392.35](=161.2) Тарас перегінчук 
(Одеса)

ТРАДИЦІйНІ АСпЕКТИ ВЗАЄМОДОпОМОГИ УКРАЇНЦІВ: 
ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ І ЗМІСТІВ

У статті проаналізовано особливості традиційних форм взаємодопомоги українців. Показано 
їх значення як важливого чинника розвитку самоорганізаційних процесів на сучасному етапі, що 
підтверджується результатами польових досліджень автора.

Ключові слова: толока, артіль, громада, самоорганізація.

В статье проанализированы особенности традиционных форм взаимопомощи украинцев. По-
казано их значение как важного фактора развития самоорганизационных процессов на современ-
ном этапе, что подтверждается результатами полевых исследований автора.

Ключевые слова: толока, артель, община, самоорганизация.

The article analyzes the features of traditional forms of mutual assistance of the Ukrainians. Their 
significance is shown as an important factor in the development of self-organizing processes at the 
modern stage, which is confirmed by the results of auctorial own field studies.

Keywords: toloka, artel, community, self-organization.

Одним із пріоритетних напрямів 
сучасної української етнології є 

вивчення народних традицій в історико-
культурному розвитку. Успадкування їх 
від покоління до покоління – ознака не 
лише збереження етнокультурного різно-
маніття, а й виокремлення власної на-
ціональної ідентичності. Мета статті – 
простежити в українській етнокультурі 
еволюцію таких форм взаємодопомоги й 
самоорганізації, як толока, спілка, ар-
тіль, кооперація тощо. Перед нами стояло 
завдання на основі досліджень та власних 
польових матеріалів окреслити способи й 

різновиди довершених процесів самоорга-
нізації українців та їх трансформацію в 
сучасних умовах. Географічні межі роз-
відки охоплюють різні регіони України, 
адже наявна інформація свідчить про за-
гальноукраїнський характер відтворення 
традиційних форм взаємодопомоги. Пока-
зово, що в селах і містах нині вони мають 
подібні прояви, у чому ми могли переко-
натися, вивчаючи дані багатьох дослідни-
ків та презентуючи власні спостереження. 
Утім, нас насамперед цікавить Південь 
України, як регіон, що найбільше «екс-
периментував» з різними формами само-
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організації, з огляду на його формування 
як культурного порубіжжя. 

У своїх студіях ми спиралися на пра-
ці відомих учених, таких як В. Балу-
шок, В. Борисенко, Г. Горинь, М. Гри-
мич, А. Гурбик, О. Гуржій, Д. Зеленін, 
Р. Кирчів, С. Макарчук, С. Павлюк, 
А. Пономарьов, В. Сироткін, Ф. Щерби-
на та ін. Джерелами розвідки є етногра-
фічні матеріали, що їх зібрали записувачі 
в ХІХ–ХХІ ст., та польові дослідження 
автора. У роботі використано як загально- 
наукові методи аналізу й синтезу, так 
і спеціальні (історичного аналізу, інтер-
претації власних етнографічних спостере-
жень та інтерв’ювання респондентів). 

Серед історичних форм традиційної 
взаємодопомоги між людьми в Україні є 
толока. У довідкових джерелах вона ви-
значається як одноразова праця гуртом 
для швидкого виконання великої за обся-
гом роботи, на яку скликають сусідів, ро-
дичів, друзів [34, с. 180]; як давня форма 
селянської соціально-економічної взаємо-
допомоги, зокрема у виконанні терміно-
вих справ, що вимагали значної кількос-
ті осіб (збирання врожаю, вирубування 
лісу, спорудження будинків); іноді толоку 
застосовували для громадських робіт (бу-
дування церков, шкіл, читалень, доріг) 
[14, с. 3234]. 

До цієї теми звернувся Д. Зеленін у 
своїй монографії [20]. Так, він вважає, що 
в разі необхідності виконати будь-яке на-
гальне чи надто тяжке завдання невеликі 
сім’ї беруться за це спільно (рос. – по-
мочь, толока, білорус. – талака, укр. – 
толока) [20, с. 361].

Наводячи своє трактування цього по-
няття, А. Гурбик наголошує на суб’єктній 
домінанті самого процесу, тобто коли 
окремий господар звертався за допомо-
гою до всієї громади (для спорудження 
чи ремонту будинку, господарських бу-
дівель, розчистки ниви, будування гаті, 
збору врожаю тощо). У свою чергу її іні-
ціатор був зобов’язаний лише почасту-
вати односельців і взяти участь у такій 
самій допомозі на користь іншого жителя 
села. У повсякденному житті спільноти 
найчастіше застосовувалася мала форма 
толоки, коли брали участь лише окремі 
сусіди [11, с. 116]. Тож сходилися до та-
кої праці найчастіше на запрошення; не 
піти – означало образити господаря. Види 
толоки нерідко мали й територіальне об-

меження. Так, у центральних районах та 
на Лівобережжі толоку влаштовували під 
час жнив і досить часто під час будівни-
цтва житла, у Карпатах вона була менш 
поширеною, проте її використовували під 
час вивезення дерева з лісу, сінокосів, 
чищення кукурудзи і капусти та ін. [39, 
с. 257–258]. Кожен учасник мав прийти 
зі своїм інструментом: сокирою, серпом, 
косою тощо, за потреби – навіть з конем і 
возом [20, с. 362–363]. З обов’язку перед 
громадою з будь-якого селянського двору 
інколи відряджали робітника на толоки 
для ремонту чи будівництва доріг, мостів, 
церкви, школи та ін. [16, с. 338].

Іноді масштаби гуртових робіт були 
досить значними. Толока давала змогу 
перевезти куплену в далекому селі хату, 
клуню, хлів, молотарку або млин чи віт-
ряк, окремо дубового вала чи дуба на вал, 
олійню тощо. Наприклад, для перевезення 
вітряка, розібраного за допомогою відпо-
відних позначок, необхідно було близько 
п’ятдесяти підвід. Сильні коні та міцний 
транспорт потрібні були, щоб перевезти 
млиновий камінь. Близько  двадцяти возів 
брали селяни, аби перевезти хату чи гос-
подарську будівлю [16, с. 337].

Залежно від способів організації допо-
мога мала такі різновиди: «1) скликання 
за ініціативою громади, як правило, у 
благодійних цілях; 2) за ініціативою ко-
гось із членів громади; 3) на запрошення 
поміщика; 4) як почергова взаємодопомо-
га» [15]. Отже, толоки були відробіткови-
ми, без відробітку та за плату. Безвідро-
біткові найбільше застосовувалися під час 
благодійної допомоги. Люди добровільно 
збиралися на першочергові роботи в ті 
сім’ї, де дорослі хворіли або були неміч-
ні. Найчастіше громада допомагала сол-
даткам, вдовам, погорільцям та ін. Їм усім 
селом швидко зводили житло, приносили 
продукти, одяг, давали насіння для посі-
ву тощо [39, с. 258].

Саме доброчинність була головною ри-
сою громадських справ. Наприклад, то-
лока задля відновлення чиєїсь хати після 
пожежі або наслідків якоїсь стихії не ви-
магала обов’язкового відробітку. У Кар-
патах це називалося «за любов» або «за 
дякую». Проте обов’язковим було часту-
вання в господаря [38, с. 230–231].

Толоки поділялися на молодіжні, чо-
ловічі, жіночі та мішані. На будівництві, 
косовиці або під час вивезення гною пра-
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цювали лише чоловіки. Парубки у свою 
чергу брали участь у різних спільних 
справах за рішенням молодіжної громади 
села, у чому якраз і виявлялася виховна 
функція ініціацій. Під час усього періоду 
парубоцтва кожен з них готувався стати і 
господарем, і головою сім’ї в майбутньо-
му. Скажімо, як зазначає відомий етно-
граф В. Ястребов, у сільській місцевості 
Херсонської губернії, а також на Київ-
щині парубоцькі громади доглядали кри-
ниці, зокрема польові. У селах поблизу 
Дону обов’язком парубків було оберігати 
вночі посіви, щоб їх не випасали чужі 
коні, і робити нічні рейди довкола сіл. 
У Новгород-Сіверському повіті Чернігів-
ської губернії парубки ночами пасли ко-
ней, утворюючи своє особливе товариство 
[42, с. 126].

У скиртуванні сіна брали участь ще й 
жінки та дівчата, проте найчастіше вони 
скубли вовну, терли льон чи пряли. Відо-
мі й тільки жіночі толоки, коли збиралися 
для плетіння цибулі, білення хати тощо. 
Обчищати кукурудзу чи капусту прихо-
дила лише молодь [39, с. 258].

Д. Зеленін зауважував, що на осіннє 
шинкування капусти зазвичай запрошу-
вали дівчат. Утім, «зачувши стукіт ножів 
чи сікачів, одразу приходили хлопці, бу-
вало, що й з музиками». Дівчата співали 
після вечері, а потім починалися народ-
ні танці та ігри з хлопцями [20, с. 363]. 
(У цьому разі, можливо, має сенс примов-
ка українців на допитливі запити дитини 
щодо свого походження – «знайшли в ка-
пусті»). Сучасна дослідниця В. Борисен-
ко також зазначає, що пісні, танці та ігри 
супроводжували завершення будь-якої то-
локи. «Тут ритмічними рухами зображу-
валися спритність, завзяття, дотепність, 
почуття гумору. Це насамперед козачки, 
полька, гопак, гуцулка, коломийкові, ме-
телиця тощо» [38, с. 313].

У різних джерелах згадуються й інші 
форми самоорганізації традиційної сіль-
ської громади, наприклад супряга, де 
«кілька дворів об’єднували робочу худо-
бу й реманент для виконання сільськогос-
подарських робіт» [33, с. 852]. Вона була 
поширена майже в усіх регіонах України 
в різні періоди аграрної історії. Етнографи 
наводять детальні відомості про спільну 
оранку, для якої потрібно було три пари 
волів. Виходить, що господар, котрий мав 
лише дві пари, просив допомогти того, у 

кого є третя пара. Домовлялися між со-
бою так: у кого є дві пари, тому орють дві 
третини, а іншому – третину [38, с. 231]. 
Крім того, супряга могла бути у вигляді 
«замолоту», «скіпщини» («спольщини», 
«десятини»), «зажину» («зажону») [15]. 
А. Гурбик окреслює часові рамки цього 
явища трудової кооперації, що простежу-
ється за документальними джерелами на 
українських землях у XVI–XIX ст. [10, 
с. 908]. Коли в супрягу об’єднувалися 
господарства, що мали ділянки поля різ-
них розмірів, то розраховувалися «піши-
ми» трудоднями, зазначає С. Макарчук 
[16, с. 337]. Отже, вона відбувалася на 
засадах обміну [38, с. 232]. 

Звичаї колективної взаємодопомоги по-
бутували також у середовищі ремісників і 
промисловців. Скажімо, серед пасічників 
існували «спайки» (Слобожанщина, Поді-
лля), «братчини» (Полісся) – об’єднання 
односельців-пасічників, які почергово на-
глядали за вуликами; добуті щільники під 
час викачування меду ділили порівну або 
відповідно до внесеної пайки [38, с. 231].

Ще одним із різновидів самоорганіза-
ції населення є сябри (співвласники, спів-
учасники) – тобто члени господарських 
об’єднань (сябринних спілок, громад) 
у середньовічній Україні, які у видозміне-
них формах проіснували на українських 
землях до XX ст. Сябринство також по-
бутувало на російських, білоруських і 
литовських землях, де «зберігалися різ-
ні суспільно-економічні взаємини, які 
зумовлювалися спільним використанням 
орних земель, угідь, сінокосів, рибних ло-
вів, бортей, пасік тощо» [9, с. 928].

Загальною об’єднувальною формою 
добровільного колективного співжиття 
в традиційному українському суспільстві 
була громада. За визначенням А. Гурби-
ка, це «стійка, здатна до самовідтворення 
форма соціальної організації людей, для 
якої характерні (різного ступеня) колек-
тивна власність на засоби виробництва, 
історично сформований тип самовряду-
вання, суспільна єдність (спільні збо-
ри, обряди, культові споруди та ін.)» [8, 
с. 209]. 

Термін «громада» (синонім до терміна 
«товариство») – група, спілка селян, які 
об’єднуються задля спільного, гуртово-
го, колективного виконання певних робіт 
або вирішення справ, що стосуються всіх 
мешканців села [38, с. 228]. Найдавні-
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шим керівним органом громади була або 
копа, копний сход, або віче. Копа більше 
трапляється на Східній України, віче – 
у Карпатах і на Прикарпатті [16, с. 329].

В. Сироткін зауважував, що схожими 
до громад (за своїми функціями) були й 
братства  – «національно-релігійні громад-
ські організації міщан та селян України 
кінця  XVI–XVIII ст.» [31]. Найбільшо-
го поширення братства спочатку набули в 
містах, а згодом розповсюдилися по селах 
Центральної України, а також Волині, 
Галичини та Холмщини. Існували вони 
й на Лівобережжі. У 60-х роках XVI ст. 
широку діяльність розгорнуло Львівське 
братство, близько 1615 року було заснова-
но Київське, а в 1617 році – Луцьке брат-
ство. Міські організації були аналогічні 
цеховим корпораціям і мали свої стату-
ти. Братства дбали про свої патрональні 
церкви, надавали матеріальну допомогу, 
організовували школи, друкарні, кни-
гарні, бібліотеки, шпиталі-притулки. Ви-
трати покривалися працею братчиків, за 
рахунок внесків їхніх членів, прибутків 
від нерухомого майна, продажу свічок та 
хмільного меду [31].

Дослідник наводить ще кілька різно-
видів самоорганізації українців куль-
турно-дозвіллєвого характеру: «братчи-
на – традиційне зібрання членів міських 
(цехових) корпорацій та сільських гро-
мад, одна з форм колективного дозвілля. 
[...] Основним призначенням її було вша-
нування свого святого; канун – загальна 
назва давнього звичаю, пов’язаного з ко-
лективним виготовленням і споживанням 
святкового обрядового напою – канунного 
меду (пива); свіча – обрядове дійство, що 
[...] було пов’язане з виготовленням і збе-
ріганням великої громадської свічки як 
символу єдності громади і шанування її 
покровителя; храм (престол, празник) – 
щорічне громадське свято, день вшану-
вання святого, на честь якого названо міс-
цеву церкву» [32].

Характерним продовженням семантич-
ного ряду форм та особливостей соціально- 
економічної самоорганізації українців є 
цехи – «закриті корпоративні спілки, що 
складалися з членів, належних до одного 
або кількох зближених ремісничих фахів. 
Типового характеру як станових об’єднань 
ремісників вони набули в епоху Середньо-
віччя» [26, с. 3675]. Особливо поширені 
вони були в українських містах, що керу-

валися магдебурзьким правом. Ремісничі 
цехи стали основою міського самоуправ-
ління. Вони ставали на захист інтересів 
ремісників, контролювали виробничі взає-
мини, ціни, збут товарів тощо. Подібни-
ми були фахові спілки лікарів, аптекарів, 
вчителів, адвокатів та ін. Згодом вони 
трансформувалися в «гільдії», але назва 
«цехи» залишилася для ремісничих утво-
рень [26, с. 3675]. Крім того, ці об’єднання 
вели боротьбу за встановлення за їхніми 
членами монополії на виробництво і збут 
продукції в межах своєї округи [23].

Етнолог В. Балушок у своїй монографії 
«Світ середньовіччя в обрядовості укра-
їнських цехових ремісників» висвітлює 
загальну структуру, річні цикли та окре-
мі елементи обрядовості українських ре-
місників XV – першої половини XVII ст. 
Він також розглядає виробничі ритуали, 
свята на честь покровителів цехів, ініці-
ації, звичаї життєвого циклу та періоди 
життя цехових ремісників, які розкриває 
в органічному зв’язку зі світобаченням і 
світосприйняттям, характерним для се-
редньовічних городян. Основою для тво-
рення звичаєвості цих ремісників послу-
жила обрядовість сільського населення. 
Проте цехова святково-обрядова культура 
була якісно новим, відносно самостійним 
утворенням у порівнянні із сільськими 
ритуалами. У цій обрядовості автор чітко 
виокремлює два цикли – один, що супро-
воджував річне коло виробничих і гро-
мадських подій, і другий, який містить 
обряди та звичаї, пов’язані з життєвими 
подіями цеховиків [2, с. 94].

Крім організації виробничого процесу 
та виконання судових функцій, завдя-
ки своїй згуртованості та самоорганіза-
ції, кожне подібне об’єднання мало певні 
зобов’язання стосовно церкви та свято-
го покровителя того чи іншого ремесла. 
Бувало, що цехові корпорації однієї спе-
ціалізації в різних містах мали і різних 
патронів. Наприклад, ремісники-ковалі 
Борзни визнавали своїм покровителем 
св. Миколая, Чернігова – Богородицю, 
а Ніжина – св. Михайла [2, с. 58].

Кожна організація має різні етапи ево-
люції, але «особливого розвитку цехи на-
були в XVII–XVIII ст., коли поширили-
ся на Правобережжя й на Гетьманщину. 
У 1552 році в Києві діяло 17 цехів; най-
більшими були: шевців (1762 – 643 майст-
ри), кравців (327), ткачів (109), рибалок 
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(266), музик (243), бондарів (243), пека-
рів (130), різників (124), малярів (177) 
та ін.» [26, с. 3675]. Згодом вони охопи-
ли всю Україну. Водночас це була і по-
літична, і мілітарна організація, що була 
постійно задіяна в обороні чи охороні 
міста, виступаючи як окрема бойова оди-
ниця міського ополчення. Цех мав свою 
каплицю чи ікону в церкві, свої свята, 
святих покровителів. Будь-яке ремісниче 
об’єднання мало власну символіку й атри-
бутику: емблеми із зображеними на них 
знаряддями праці, печатку, прапори тощо 
[23]. Так, у 1734 році цехи Глухова отри-
мали «указ о неприятельском нападеніи; 
посему нужно справить корогву, оруже и 
копій» [17, с. 91]; калачницький цех та-
кож придбав «поруху за пять коп и за де-
сять алтин и за 5 денег з скринки братер-
ской» [22, с. 169]. Ковальське об’єднання 
м. Коропа, яке очолював С. Котляр на 
початку XVIII ст., брало активну участь 
у забезпеченні армії зброєю та боєприпа-
сами [40].

Важливе місце серед обов’язків цеху 
посідала протипожежна охорона. Його 
члени були зобов’язані з’являтися на міс-
це пожежі з усім необхідним інструмента-
рієм. Наприклад, у Чернігові кравецький, 
шевський, різницький та пекарський цехи 
мусили мати «по 3 бочки з водою, по 4 по-
жежні відра, по 4 щити, 2 гаки, 2 драбині 
й по 2 вил», ковальський і ткацький – «по 
2 бочки з водою, по 2 вил, по 2 шкіряні 
відра, по 1 бочці, по 1 гаку, по 1 щиту, по 
1 драбині», кушнірський і гончарський – 
«по 1 бочці, по 1 гаку, по 1 вилах, по 
1 драбині» [1, с. 428].

Ще одним різновидом соціально-еко-
номічної самоорганізації населення була 
артіль. Це було об’єднання окремих 
осіб з метою досягнення спільної госпо-
дарської вигоди; вона могла бути також 
юридичною особою. Головною її ознакою 
є рівноправність членів, що були задіяні 
в спільній праці та розподілі прибутків 
або збитків. «Характерними для Украї-
ни були: чумацькі валки, риболовецькі 
ватаги, об’єднання запорозьких звіроло-
вів, лоцманів на Дніпровських порогах, 
косарів (круги), кримські солепромислові 
об’єднання, а також об’єднання жебраків 
та лірників» [7, с. 129]. Існували артілі 
чумаків, до пізніших часів дожили спіль-
ноти гончарів (Полтавщина, Чернігівщи-
на). Особливо характерними для Півдня 

були об’єднання рибалок на Азовському 
та Чорноморському узбережжях. Зго-
дом рибальські артілі були перетворені 
на рибальські колгоспи. З розбудовою в 
Україні ринкової економіки добровільні 
об’єднання людей для спільної праці на-
бувають нових форм і мають інші назви, 
скажімо, «акціонерне товариство», «коо-
ператив», «спільне підприємство» тощо. 
Форми власності й матеріальна відпові-
дальність у них різні [30].

Дослідник Ф. Щербина також звер-
тає увагу на такі різновиди економічної 
взаємо допомоги українців, як артілі й 
простежує таку еволюцію їхніх форм: 

«Артілі типу Запорізької Січі:
1. Чумацькі валки і ватаги.
2. Забродницькі ватаги.
3. Артілі запорозьких мисливців.
4. Товариство дніпровських лоцманів.
5. Артілі дніпровських робітників і 

матросів. 
6. Артілі малоросійських торговців- 

ходебщиків.
Артілі перехідного або змішаного типів: 
1. Кримські солепромислові артілі.
2. Косарські артілі.
Землеробські і сільськогосподарські 

артілі:
1. Толока.
2. Звичай сполучатися.
3. Артілі половинщиків і артілі з частини. 
4. Артілі Ніжинських тютюнниць.
5. Гуртова.
6. Орендарські артілі.
7. Новітні землеробські артілі.
8. Артілі чередників.
9. Поштові артілі.
Артілі російського типу:
1. Артіль севастопольських човнярів.
2. Артілі биндюжників або «дрогалів».
3. Артілі теслів, і каменярів.
Різні артілі:
1. Батальйонні артілі.
2. Артілі жебраків.
Артільні форми:
1. Різдвяні складки.
2. Артільна організація чабанів» [41].
Після скасування кріпосного права в 

Україні масово виникають різноманіт-
ні форми економічної взаємодопомоги та 
само захисту громадянами своїх прав, зо-
крема кооперація, що ґрунтувалася на ба-
гатовікових народних традиціях. Важливу 
роль не лише в національно-культурному, 
а й в економічному піднесенні українсько-
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го народу відігравали українські громад-
ські організації 60–70-х років XIX ст.

Перший споживчий кооператив в Украї-
ні створено харківською громадою, а вже 
друге таке товариство було засновано в Ки-
єві 1868 pоку. Його раду очолили видат-
ні діячі українського національного від-
родження, провідні вчені В. Антонович, 
М. Драгоманов, О. Кістяківський, М. Зі-
бер, В. Гец. Завдяки М. Левитському в 
1894 pоці в с. Федвар на Херсонщині було 
створено першу хліборобську спілку, так 
звану артіль, у якій її члени об’єднали свої 
земельні наділи, реманент та робочу худо-
бу. З 1903 року М. Левитський зосередився 
на організації ремісничих артілей в Одесі, 
Києві, Балті, Вінниці та ін. [24, с. 242]. 

У 1869 pоці виникло ощадно-позикове 
товариство в м. Гадячі на Полтавщині. 
Найактивніша діяльність була розгорну-
та таким товариством у Сокиринцях При-
луцького повіту на Полтавщині, що було 
засноване 1871 pоку дворянином лібераль-
них поглядів, відомим громадсько-куль-
турним діячем Г. Ґалаґаном. У 1901 pоці 
виник перший на українських землях 
Союз кредитних кооперативів у м. Бер-
дянську Таврійської губернії [24, с. 243].

У 1899 pоці кооператор Х. Баранов-
ський зініціював створення кредитного 
союзу Південно-Західного краю. Лише в 
1911 pоці влада видала дозвіл на діяль-
ність такої спілки. Вона дістала назву – 
«Київський кредитний банк – Союзбанк», 
який, відповідно, очолив X. Баранов-
ський. У селах, як і раніше, основними 
формами економічної самоорганізації ко-
роткострокового кредиту були волосні 
ощадно-допоміжні каси, мирські капітали, 
кредитні та позиково-ощадні товариства. 
Так, на 1 січня 1904 року в українських 
губерніях було створено «811 допоміжних 
кас із узагальненим балансом 14,4 млн 
руб. і сумою позик 10 млн руб.» [13, с. 46].

У 1908 році було створено Київський 
союз споживчої кооперації. За два роки 
він об’єднав 220 споживчих товариств на 
Київщині, Чернігівщині та Поділлі. Ки-
ївський союз організовував кооперативні 
з’їзди і наради, став серйозним конку-
рентом Московському союзу. На Захід-
ній Україні кооперативний рух опирався 
на селянські господарства, що складали 
більшість членів кооперації. На Львівщи-
ні зусиллями В. Нагірного та А. Ничая, 
що видавав газету «Господар і промиш-

ленник», у 1883 pоці коштом українських 
міщан і селян було створено кооперативне 
торгове підприємство «Народна торгів-
ля». Спробу створити таку кооперацію 
здійснило й культурно-освітнє товариство 
«Просвіта», яке справило надпотужний 
вплив на всі землі України. Від 1891 pоку 
ця організація почала займатися ще й еко-
номічною діяльністю та інтенсивно про-
пагувала таку співпрацю. У 1899 pоці 
представники селянства, духовенства 
та інтелігенції створили на Золочівщи-
ні товариство «Сільський господар», яке 
1905 pоку переїхало до Львова і стало 
крайовим органом кооперації. 

Отже, найважливішими напрямами 
роботи таких об’єднань були: 

▪ «створення різних виробничих і гос-
подарських спілок;

▪ пропаганда сільськогосподарських 
знань серед населення;

▪ організація читалень, бібліотек, сіль-
ськогосподарських і промислових шкіл;

▪ проведення з’їздів, курсів та виставок; 
▪ налагодження роботи зразкових гос-

подарств, дослідних станцій;
▪ посередництво під час купівлі зем-

лі, штучних добрив, реманенту, під час 
збуту сільськогосподарських продуктів» 
[24, с. 243].

Кредитна співпраця була характерною 
рисою для західноукраїнської коопера-
ції в австро-угорський період. Зростання 
чисельності позичкових спілок зумовило 
створення 1898 року Крайового союзу 
кредитового (КСК) – першого західно-
українського кооперативного союзу, який 
об’єднав і підпорядкував собі значну час-
тину подібних українських кооперативів. 
Його організатором і довголітнім головою 
дирекції був провідний політик галиць-
ких українців К. Левицький. У 1913 pоці 
КСК вже налічував 906 членів, у тому 
числі 427 кооперативів [24, с. 243].

У Галичині найбільше розвинулося 
молочарське економічне співробітництво. 
У 1905 році з’явилося шість молочарських 
спілок, які об’єдналися у відділ при філії 
товариства «Просвіта» в Стрию, що був ре-
організований у Крайовий господарсько-
молочарський союз. Загалом у 1913 pоці 
в Австро-Угорщині виникло 1525 україн-
ських кооперативів, або 8,1 відсотка від 
їхньої загальної кількості [13, с. 47]. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. 
український рух до самоорганізації спіль-
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них економічних форм взаємодопомоги 
став важливим чинником господарського 
й духовного піднесення українського на-
роду. Саме такі спілки фінансували укра-
їнські визвольні змагання, у тому числі 
й ОУН-УПА, підпільні уряди та парла-
менти. Усе починалося з простої взаємо-
допомоги «свій до свого по своє», а закін-
чувалося Гетьманщиною, «повстанськими 
республіками» та підпіллям ОУН-УПА, 
Майданами тощо.

Ця форма взаємодопомоги між сіль-
ськими мешканцями не втрачалася і в ра-
дянський час. Проте в процесі тоталітарно-
го контролю над життєдіяльністю людини 
зникали історично розвинені форми спів-
життя українців як самоврядного суспіль-
ного організму. Деякі дослідники зазнача-
ли, що хоча суботники ставали радянською 
традицією, проте в СРСР підмінювалося 
саме розуміння громадської справи [27, 
с. 32]. Саме тому, коли відбувся крах всієї  
системи, населення було безпомічним у 
само організації й дозволило себе ошукати. 
Водночас українське суспільство поступо-
во відроджує кращі форми взаємодопомо-
ги, які притаманні національній культурі. 
Останні події в Україні довели, що не зни-
кає дух солідарності, доброчинності, які 
проявилися як у допомозі воїнам, так і в 
процесі створення об’єд на них територіаль-
них громад, нових спілок та товариств, що 
і є нині важливим фактором розвитку гро-
мадянського суспільства.

Вважаємо доречним простежити сьо-
годнішнє побутування деяких форм само-
організації населення, їхнє переосмис-
лення та нові особливості застосування, 
пов’язані з новітніми технологіями чи 
музичними досягненнями, а також тлума-
чення цих термінів респондентами. 

Нині толока (як явище роботи гуртом) 
трапляється в доволі різних варіаціях. Це 
й засіб виховання та посильної допомоги 
[3], турбота про чисте довкілля [5]. Ось 
ще наочний приклад однієї із сучасних 
численних шкільних толок, мета яких – 
волонтерська допомога українським сол-
датам. Так, «27 квітня 2016 року завер-
шився проект “Великодня толока”, коли 
було випечено 49 пасок, кожну з яких 
оздоблено національними стрічками; до 
них прикріплено яскраві гумові писанки, 
виготовлені руками учнів. Кожен десант-
ник 95-ої бригади отримав привітання від 
учнів Ковельської міської гімназії, які на-

писали найсокровенніші слова про Мир, 
Великдень, Перемогу тощо» [29].

Історико-патріотичне спрямування ма-
ють толоки на Одещині, у яких 27 бе-
резня 2016 року брав участь також автор 
статті. Представники громадських органі-
зацій  провели толоку на найдавнішому 
кладовищі Одеси. Перше з поховань на 
козацькому цвинтарі, що на Хаджибеїв-
ській дорозі, датується 1791 роком (тобто 
з’явилося ще до офіційної дати заснуван-
ня Одеси). За однією з історичних версій, 
там, під старовинними козацькими лап-
частими хрестами, спочили нащадки ви-
хідців із Запорозької Січі, які свого часу 
осіли тут, у причорноморських степах. 
Детальніше про виховне значення цього 
місця розповідає Т. Гончарук, професор 
кафедри історії України Одеського націо-
нального університету ім. І. І. Мечнико-
ва: «Тут ми узнали рід занять, похова-
них людей, а це в основному каменярі, і 
прізвища всі українські, а фактично тут 
можуть поховані бути люди, які брали 
участь у штурмі фортеці Хаджибей. 
Така нерозривна історія Одеси. І укра-
їнська складова, українська грань дуже 
цікава і правдива» (ГТГ). Від 90-х ро-
ків минулого століття навесні й восени 
активісти виходять на прибирання – очи-
щають територію цвинтаря від сміття та 
бур’янів. Розповідає С. Гуцалюк, отаман 
Чорноморського гайдамацького з’єднання: 
«Ці, такі-от, толоки проводимо, почина-
ючи з 1991-го року, але завдання зараз, 
саме цієї толоки, нинішньої (тут дуже 
багато людей, дітей, це дуже добре), – 
щоб привернути увагу влади, щоб взяти 
на облік ці хрести» (СМГ). До праці з 
прибирання долучилися кілька сотень до-
рослих і дітей [35]. 

З етнопедагогічного погляду вихован-
ня школярів нас особливо зацікавили 
свідчення дітей, що займаються в секції 
бойового гопака й також допомагали при-
бирати козацький цвинтар: «Толока – це 
коли усі жителі села з різних родин зби-
раються в одне об’єднання і починають 
робити сумісну роботу… На козацькому 
цвинтарі ми прибирали бур’яни, очищу-
вали старі могили від моху. Старались 
прочитати, що написано на могилі. Ми 
відчували дух давніх воїнів України, які 
полегли заради своєї країни.» (КММ); 
«Толока – це коли всі сім’ї міста чи села 
збираються прибрати цвинтар наших 
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захисників, козаків, які віддали життя 
заради України, полягли на цьому цвин-
тарі. І тому всі сім’ї прибирали їх від 
бур’янів, від моху, щоб майбутні наші 
люди бачили наших героїв і не забували 
про них. Сучасні діти знають, хто такі 
козаки, а якщо би не знали, то вони би не 
займалися гопаком… Тому вони прийшли 
із-за цього, щоб стати такими, як і 
наші предки.» (ВВВ); «Толока – це сім’ї, 
які збиралися з усього города чи села на 
працю, яку зможе зробити тільки всім 
округом… Ми прибирали цвинтар від 
бур’яна, прибирали зарослий цвинтар. 
Це зв’язок полеглих предків з нами, які 
здобували честь чи землю, чи свободу, 
Одесу, що полегли на цій землі, яку за-
хищали і жили для цьої землі, і остави-
ли свій дух, який треба підтримувати 
як пам’ятку, що були люди, які хотіли 
жити свободними і щасливими» (КОС).

Такого навчально-інформаційного ха-
рактеру поступово набувають і сучас-
ні розважальні реконструкціоністські 
форми культури, де толока є ключовим 
дійством [36]. Завдяки своїй інформа-
ційно-просвітницькій спрямованості, цю 
назву поширюють у різноманітних соці-
альних інтернет-мережах. Відомим є та-
кий інтернет-ресурс, як Toloka.to, що є 
одиним із найпопулярніших BitTorrent-
трекерів  УАнету. Трекер розпочав свою 
роботу 7 січня 2007 року і є найдавні-
шим проектом порталу Гуртом. Структу-
ра торент-трекеру містить сім розділів: 
проект «Відео Гуртом», фільми укра-
їнською, українська музика, літерату-
ра українською, програми українською, 
ігри українською, озвучення. Це єдиний 
BitTorrent-трекер УАнету, офіційною мо-
вою спілкування якого є лише україн-
ська [18]. На лютий 2017 року щоденна 
кількість відвідувачів сайту Toloka.to 
складала приблизно 46 тис. (згідно з да-
ними EasyCounter), щомісячна кількість 
відвідувачів становила приблизно 1,6 млн 
(згідно з даними SimilarWeb) [25].

Toloka. to була колись першим місцем у 
мережі, де можна було завантажити кіно-
стрічку «За двома зайцями» (1961) ре-
жисера Віктора Іванова з оригінальним 
озвученням українською мовою [37]. Таку 
саму назву взяв собі один із музичних 
гуртів – гурт «Toloka» (у минулому гурт 
«Re-MIX») з м. Кам’янця-Подільського, 
який поєднує різні музичні стилі: rock, 

reggae.jazz з елементами українського 
фолку. Офіційна історія гурту розпочала-
ся 9 травня 2013 року, коли були написані 
перші власні пісні. У жовтні 2013 року в 
м. Хмельницькому гурт виборює Гран-прі 
обласного фестивалю «Струни душі». Че-
рез півроку, 26  квітня 2014 року, гурт 
презентує дебютний альбом «Гопака да-
вай» під час благодійного концерту (ко-
шти збиралися на пам’ятник герою Небес-
ної сотні Анатолію Корнєєву). На початку 
2016 року виходить другий альбом гурту 
«Хай живе Україна!» [12]. Ось як пояс-
нює значення слова «толока» концертний 
директор музичного гурту «Toloka» О. Та-
іров: «Ми по-різному трактуємо, якщо 
брати Вікіпедію, то це – пом’ята трава, 
або толока це – зібрання для якоїсь спіль-
ної роботи, потім відпочинок. А ми, зо-
крема, граєм драйвову музику, таку, під 
яку люди танцюють, і ми збираєм лю-
дей для відпочинку. Ну, звичайно, дуже 
багато де працюєм не по спеціальності 
і помагаємо. Я працюю в організації, в 
якій ми допомагаємо і АТО, і людям, 
там, малозабезпеченим і так далі, і, 
так, благодійні концерти влаштовуємо. 
Ми проводили такі благодійні концер-
ти, збирали кошти на пам’ятник нашо-
му землякові, який загинув на Майдані. 
Граємо фольк-рок. Тільки українське. Це 
принципово» (ТОД).

Це семантично навантажене слово ста-
ло формою і головної літературної події 
південного сходу України. «Запорізька 
книжкова толока – 2017» проводилася вже 
втретє (упродовж 27–29 жовтня 2017 року 
у Виставковому центрі «Козак Палац»). 
Вона мала на меті залучити видавців, мит-
ців, письменників, культурних менеджерів 
з усієї країни. Цьогоріч фокус уваги Запо-
різької книжкової толоки було звернено на 
ті теми, які залишаються й на сьогодні не 
до кінця розкритими, а подекуди, можли-
во, і замовчуваними. Статистика відвіду-
ваності фестивалю «Запорізька книжкова 
толока – 2017», за даними виданих брасле-
тів, – 12 271 осіб [19]. Про свої особливос-
ті та деякі форми організації цього дійства 
розповідає І. Гармаш, директор фестива-
лю «Запорізька книжкова толока»: «Толо-
ка і волонтерство – це, по суті, одне й 
те саме. Мова йде про те, що якісь чле-
ни громади, активні, їх більше чи менше 
збирається для того, щоб зробити соці-
ально-корисну справу, незважаючи на те, 

www.etnolog.org.ua
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буде за це оплата, чи не буде. Тому вона 
й називається «Толока» у нас, не тільки 
«Книжкова толока» у нас, взагалі, є ціла 
серія фестивалів під назвою «Толока» і 
«Джазова», і «Кінотолока», яка завгодно. 
Тобто, це формат співпраці і самоорга-
нізації громади для того, щоб зробити 
щось корисне. Але громада може в любо-
му напрямку працювати, мене цікавить 
соціокультурний напрямок, тому ми й 
організовуємо толоки» (ГІІ).

На думку І. Гармаша, це означає ви-
рішення соціальних проблем засобами 
культури. Тобто гроші, які знаходять ор-
ганізатори на фінансування фестивалю, 
становлять максимум 60–70 % від потріб-
ної суми. Усе інше вкладається своїми 
силами, а саме – трудовими ресурсами. 
Зазвичай уся команда, яка цим займа-
ється, не отримує достатнього відшкоду-
вання за свою роботу: «Це є по суті і 
волонтерство, і є формат толоки, бо 
для людей це робиться безкоштовно, і 
люди, які це організовують, практично 
собі за це гроші не отримують. На толо-
ці 90 відсотків україномовної літерату-
ри – це очевидно. Для цього й фестиваль 
створювався, щоб укріпити українську 
культуру. В Запоріжжі вона проведена 
тричі, вона проводилася по області в 
декількох невеликих містечках в більш 
такому, пробному, тестовому режимі, 
як більш скромний захід. В квітні буде 
Маріупольська книжкова толока» (ГІІ).

Сьогодні ми бачимо також інші тенден-
ції застосування толоки. Цей метод почали 
використовувати деякі органи влади місь-
кого та районного рівнів, голови й депута-
ти цих рад для пропаганди своєї начебто 
активної діяльності. Однак у цьому разі 
доволі складно простежити процес саме 
добровільного народного воле виявлення 
самоорганізації мешканців. Навпаки – 
відчувається незначний вплив владомож-
ців на цей процес та безуспішні нама-
гання організувати населення на подібні 
акції. Проте є і досить умотивовані й не 
випадкові спроби на місцях [6]. Депутат 
Луцької міської ради П. Нестерук, беручи 
участь у прибиранні парку, зазначив: «Цей 
парк – це моє дитинство, це моє життя, 
це найприєм ніші спогади, які відстежую. 
А тепер це хочу передати моїм дітям» 
(НПІ). Інший респондент зазначає: «Так, 
як наша фірма небайдужа до того, що ро-
биться сьогодні в місті Луцьку, то ми 

сьогодні, вот, вирішили зробити такий 
суботник, працюємо, люди вийшли всі. 
Хочемо, щоб наше місто було чистим і не 
було ось таких звалищ, як тут» (ГВЛ). 
Євген Ткачук організовує толоки в пар-
ку «Дубки» вже сьомий рік поспіль [4]. 
Своїми враженнями щодо Великодньої то-
локи ділиться майстер ТзОВ «Луцьктер-
комунсервіс» Т. Зінюк: «Людей задіяно 
60 чоловік: двірники і офісні працівники. 
Прибираємо. Ви самі бачите, як брудно. 
Люди відпочивати відпочивати вміють, 
а після себе прибирати не вміють. Ми 
це все прибираємо, грузим на машину і 
вивозимо. Це все за власні гроші підпри-
ємства нашого» (ЗТМ).

Найпоказовішою була масштабна що-
річна соціально-екологічна акція «Зро-
бимо Україну чистою разом!» (29 квітня 
2017 року), присвячена прибиранню та 
благоустрою засмічених зелених зон, а та-
кож місць громадського відпочинку (орга-
нізатор – ГО Let’s do it, Ukraine! (LDU), 
яка є частиною всесвітнього руху «Let’s 
Do It! World») [21]. 

Можемо сказати, що народні традиції 
видозмінюються, осучаснюються, а деякі 
зникають. Толоки теж змінили свій зміст, 
форму, але залишилося глибинне розумін-
ня цього поняття. Сьогодні гуртова праця 
має здебільшого просвітницький харак-
тер, є частиною інформаційного посилу 
щодо дбайливого ставлення до навколиш-
нього середовища, роздільного збирання 
сміття тощо. Проте в умовах російсько-
української війни вона набула особливого 
практичного звучання.

Самоорганізація – самостійне здійснен-
ня організаційних дій у формі взаємодо-
помоги. Саморегулювання – самостійне 
встановлення норм, правил поведінки. 
Самодіяльність – самостійна діяльність з 
прийняття рішень та їх реалізації. За та-
ких характеристик головних механізмів 
організації життя населення здійснюєть-
ся й самоврядування, коли люди стають 
спроможними управляти своїми справами, 
ухвалювати спільні рішення та діяти разом 
задля їх реалізації. Усе означене вище дає 
підстави говорити про високий рівень здат-
ності українців до різних форм і процесів 
самоорганізації. Сьогодні узвичаєні форми 
взаємодопомоги побутують на селі, проте 
існують вони і в міському середовищі між 
окремими людьми, спілками, товариства-
ми. І хоча традиційний характер толоки як 
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загально-громадського заходу втрачається, 
все ж таки не зникає дух солідарності, від-
повідальності, взаємодопомоги, що, без-
перечно, бере початок відтоді, коли давня 
сільська громада напрацьовувала важливі 
форми співжиття. Насамкінець зазначимо, 
що така розвідка дає змогу простежити 
тенденції та особливості еволюції деяких 
форм самоорганізації українців; у цьому 
ряду перебувають і передумови виникнен-
ня військового волонтерства (2014–2018) 
як складової частини мілітарної культури 
сучасної України. Основними напрямами 
роботи військового волонтерського руху є:

– збір і доставка в зону АТО різнома-
нітних ресурсів (харчі, ліки, одяг, авто-
транспорт, військові прилади), ремонт 
техніки тощо;

– медична допомога постраждалим від 
бойових дій, оснащення госпіталів;

– допомога переселенцям із Криму та 
зони АТО [28]. 

Нині допомога воїнам, сім’ям постраж-
далих, сиротам та дітям війни є головною 
метою діяльності волонтерів.

Отже, наше дослідження дає змогу 
зробити висновок щодо сучасного побуту-
вання та розвитку окремих традиційних 
форм взаємодопомоги як надважливого 
елементу національної культури. 
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SUmmary

The article analyzes the features of traditional forms of mutual assistance of the Ukrainians. 
Their significance is shown as an important factor in the development of self-organizing processes 
at the modern stage, which is confirmed by the results of auctorial own field studies.

The purpose of the article is to trace the evolution of some forms of mutual assistance and self-
organization in Ukrainian ethno-culture, such as: tolocka (a gathering for communal work), sup-
riaha (a joint use of draught animals and agricultural implements in husbandry), spilka (union), 
valka (a string of carts), artel (a cooperative association), cooperation, etc. The article’s target 
is being based of already existent studies, as well as auctorial own field materials and data of 
direct observation, to outline the ways and varieties of completed processes of self-organization of 
the Ukrainians and their transformation in modern conditions. The research’s range of geography 
includes various Ukrainian regions, since already existent information affirms the all-Ukrainian 
nature of reproduction of traditional forms of mutual assistance. It is significant that nowadays 
they have similar manifestations both in the countryside and in cities, as we got evidence while 
studying the data of many researchers and presenting our own observations (in Kyiv, Zapor-
izhzhia, Lutsk, Odesa, Sumy, Kamyanets-Podilskyi, etc.). However, the author is most interested 
in the South of Ukraine, in the capacity of the region, which particularly experimented with 
various forms of self-organization, taking into consideration its historical and cultural formation 
as a cultural borderland.

The study made an analysis of the works of famous scholars in the field of ethnology and his-
tory. Both ethnographic materials collected by recorders of the XIXth to XXIst centuries, and 
auctorial field studies stand for the sources of this research.

In this work, there were applied both general scientific methods of analysis and synthesis and 
special ones, namely, historical analysis, interpretation of author’s own ethnographic observa-
tions, and interviewing of respondents.

The content of the article makes it possible to retrace the tendencies of evolution of some forms 
of self-organization of the Ukrainians, namely from toloka, supriaha, artel and others, to the 
emergence of mutual assistance within the framework of military volunteering (2014–2018), as an 
integral part of the military culture of modern Ukraine. Hence, we consider all historical forms 
of mutual assistance of the Ukrainians within the system of self-organization of a collective of 
people, acting as a very important component of any national culture.

Keywords: toloka, artel, community, self-organization.

www.etnolog.org.ua
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УДК 7.072.2:069.5(477–25) Ірина Ходак 
(Київ)

ВНЕСОК ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО  
В ДОСЛІДжЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ  
МУЗЕйНОЇ ЗБІРКИ КОМпОЗИЦІй «КОЗАК МАМАй»

У статті висвітлено внесок Д. Щербаківського (1877–1927) в дослідження композицій «Козак 
Мамай» у контексті вітчизняної мистецтвознавчої думки першої третини ХХ ст., уточнено його 
роль у формуванні однієї з найбільш значимих колекцій народних картин у Всеукраїнському 
історичному музеї ім. Т. Шевченка.

Ключові слова: Данило Щербаківський, «Козак Мамай», народна картина, примітив, музей, 
кореспондент, реставрація.

В статье освещен вклад Д. Щербаковского (1877–1927) в исследование композиций «Казак 
Мамай» в контексте отечественной искусствоведческой мысли первой трети ХХ в., уточнена его 
роль в формировании одной из наиболее значительных коллекций народных картин во Всеукра-
инском историческом музее им. Т. Шевченко.

Ключевые слова: Данило Щербаковский, «Казак Мамай», народная картина, примитив, му-
зей, корреспондент, реставрация.

Danylo Shcherbakivskyi (1877–1927) contribution into the investigation of Mamai Cossack com-
positions in the context of Ukrainian Art Studies thought of the first third of the XX century is 
described in the article. His significance in the creation of one of the most outstanding collections of 
folk pictures in T. Shevchenko All-Ukrainian Historical Museum is made more exact.

Keywords: Danylo Shcherbakivskyi, Mamai Cossack, folk picture, primitive, museum, reporter, 
restoration.

В історії української культури знай-
деться небагато образотворчих фе-

номенів, що викликають такий активний 
інтерес, як композиції «Козак Мамай». 
Попри численні статті, низку різножанро-
вих книжок (альбомів, каталогів, науко-
вих і науково-популярних праць) із цієї 
тематики, виставки, фестивалі тощо нара-
зі не маємо ані посутнього аналізу дороб-
ку попередників та їхніх методологічних 
підходів, ані більш-менш повного візуаль-
ного й вербального реєстру картин (тобто 
не лише фіксації збережених, але й світ-
лин, замальовок, описів утрачених), ані 
історії формування музейних колекцій, 
що здатні пролити світло на походжен-
ня багатьох творів, тобто того базису, без 
якого неможливий подальший дослід-
ницький поступ. 

Останнім часом дедалі частіше звучать 
реляції про П. Білецького як фундатора 
вітчизняного «мамаєзнавства» (навряд чи 
пошана до безпосередніх учителів є до-
статньою підставою для заперечення на-
бутків попередників), утім, нині навіть 
мало хто з авторів оминає напрацювання 

Д. Щербаківського. Щоправда, науковці 
здебільшого обмежуються його опубліко-
ваною розвідкою 1913 року й продовжу-
ють ретранслювати помилкові твердження, 
висловлені ще в 1960-х роках. Скажімо, 
Т. Марченко слідом за П. Білецьким на-
полягає, ніби Д. Щербаківський лише роз-
винув припущення К. Широцького про 
східне походження композиції «Козак 
Мамай» [28, c. 10; 14, c. 268]. Насправ-
ді в журнальному варіанті праці К. Ши-
роцького, що передував статті Д. Щерба-
ківського, таке припущення відсутнє [41]. 
Воно з’явилося в книзі, виданій 1914 року 
[42, c. 34], тобто вже після публікації ко-
леги і, вочевидь, під її впливом. С. Бушак, 
наслідуючи В. Сидоренка [35, c. 69], без-
підставно стверджує, що саме Д. Щерба-
ківський започаткував наукове вивчення 
питання [17, c. 13]. З іншого боку, музейні 
співробітники під час підготовки виставок, 
упорядкування тематичних видань про-
дукують нічим не підтверджені тези про 
дослідника як безпосереднього збирача 
«Козаків Мамаїв», спотворюючи перебіг 
формування конкретних колекцій. 

www.etnolog.org.ua
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Джерельну базу дослідження скла-
ли насамперед опубліковані розвідки 
Д. Щербаківського та його колег (І. Єро-
фіїва, Є. Кузьміна, М. Голубця, К. Кос-
тенка, П. Клименка, К. Широцького) 
з означеного питання [45; 48; 6; 20; 4; 
19; 16; 41; 42], а також корпус архівних 
документів, передусім підготовчі мате-
ріали вченого до статті «Козак Мамай» 
[44; 47], що зберігаються в Науковому 
архіві Інституту археології НАН України 
(далі – НА ІА НАНУ), листування з ко-
респондентами музею з НА ІА НАНУ та 
Державного архіву м. Києва (далі – 
ДАК) [21–23; 25–27], угода щодо видан-
ня моно графії «Українська народна кар-
тина» з Інституту рукопису Національної 
бібліо теки України імені В. І. Вернад-
ського (далі – ІР НБУВ) [37], проект 
[31] і протоколи реставрації творів, що 
відклалися в Національному художньому 
музеї України (далі – НХМУ) тощо.

Мета статті – окреслити внесок Д. Щер-
баківського у вивчення композицій «Ко-
зак Мамай» у контексті мистецтвознавчої 
думки першої третини ХХ ст. та уточнити 
його роль у формуванні колекції розгля-
дуваних картин у Всеукраїнському істо-
ричному музеї ім. Т. Шевченка (далі – 
ВІМШ), позаяк збирацьку діяльність 
учений вважав невід’ємним складником 
мистецтвознавчого дослідження. 

Малярські композиції «Козак Мамай» 
перебували у сфері інтересів Д. Щерба-
ківського тривалий період, хоча з окрес-
леної проблематики йому вдалося опублі-
кувати лише невеличку статтю в журналі 
«Сяйво», присвячену переважно питан-
ням їхнього походження та еволюції [45]. 
Дослідник називав ці твори українськими 
народними картинами, що цілком укла-
дається в його розуміння народного мис-
тецтва, адже, як він зазначив у доповіді, 
виголошеній 1924 року на конференції 
з питань художньої освіти, «під народ-
ним мистецтвом ми розуміємо перш за 
все “селянське мистецтво”, мистецтво пев-
ної кляси “селян-хліборобів”[...] Але до 
цього селянського мистецтва ми прилу-
чаємо як творчість козацтва, яке цілком 
влилось в маси селянства і жило одним 
культурним життям із селянином-кріпа-
ком, а з другого боку, – творчість дріб-
ного ремесника, як сільського, так і мій-
ського (а почасти і робітника), оскільки їх 
творчість була в культурному відношенні 

тісно зв’язана з селянином. Тому і назву 
ми удержуємо – “народне мистецтво”, 
а не “селянське” мистецтво, назву, яка 
прийнята в мистецтві слова у нас, а щодо 
плястичного мистецтва, то і в закордон-
ній німецькій літературі» [46, арк. 5, 
19]. Як бачимо, до народного мистецтва 
Д. Щербаківський долучав той пласт ху-
дожньої творчості (зокрема картини «Ко-
зак Мамай»), які з другої половини мину-
лого століття дослідники почали називати 
«примітивом» чи «третьою культурою», 
що функціонує поміж і у взаємодії з «ни-
зовою» (народною) та «високою» (профе-
сійною) культурами [30, с. 7–8, 13]. Ви-
значення народної картини збереглося за 
«Козаками Мамаями» донині, хоча в кон-
тексті їхньої культурної дефініції остан-
нім часом акцентують розмаїття художніх 
особливостей і рівня професіоналізму ав-
торів [3, с. 4].

До написання згаданої статті Д. Щер-
баківського спонукало оприлюднення 
в одному з київських журналів праці 
К. Широцького «Малярське оздоблен-
ня українського дому в минулому і те-
пер», що започаткувала ґрунтовне мис-
тецтвознавче студіювання творів кількох 
композиційних (іконографічних) типів, 
об’єднаних умовною назвою «Козак Ма-
май» [41]. Високо оцінивши публікацію 
колеги, учений відгукнувся на неї не ре-
цензією, а самостійним дослідженням, на-
голосивши: «Про Мамая чимало писано. 
Найкраща розвідка належить К. Шероць-
кому. У своїй праці “Живописное убран-
ство украинского дома в его прошлом и 
настоящем” К. Ш. дає багато свіжого, ін-
тересного матеріялу з українського побуту 
і меж іншим розглядає питаннє про Ма-
мая. Де в чому не погоджуючись з погля-
дами шановного автора, ми даємо тут свій 
розгляд цеї картини» [45, с. 252]. Сучас-
ники вчених, зокрема М. Голубець, також 
писали, що саме праця К. Широцького 
активізувала дослідження «Козаків Ма-
маїв» [4, с. 176], а ось наступні покоління 
істориків мистецтва, які не завдавали собі 
клопоту «розглядатися в нотах» історіо-
графії, цілковито заплутали питання.

Д. Щербаківський ретельно простудію-
вав літературу з досліджуваної теми, що 
засвідчують численні виписки, нотатки та 
бібліографія (загалом понад півтори сот-
ні аркушів) в його особовому архіві [44]. 
Проте він не обмежувався ознайомленням 
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з публікаціями, а, як і завжди, орієнту-
вався на безпосереднє вивчення мистець-
ких артефактів, передусім тих, що збері-
галися в історичному відділі Київського 
художньо-промислового та наукового 
музею (далі – КХПНМ, з 1919 року – 
Перший державний музей, з 1924 року – 
ВІМШ).

За відомостями інвентарної книги, на-
прикінці 1913 року (тобто на час опуб-
лікування розвідки вченого) музейна 
збірка налічувала вісім картин «Козак 
Мамай» 1. Лише дві з них (обидві репре-
зентували варіант «Козак-бандурист») 
вдалося надбати до серпня 1910 року, 
коли історичний та етнографічний від-
діли закладу очолив Д. Щербаківський: 
у 1907 році уманський лікар Ю. Крама-
ренко подарував композицію на дереві 
початку ХІХ ст., що походила з містечка 
Мошни (за іншими відомостями – з-під 
Мошен) Черкаського повіту Київської 
губернії (нині – село Черкаського р-ну 
Черкаської обл.) 2, а 1909 року мистець 
В. Кричевський – полотно 1832 року чи 
то з м. Лебедина (нині – Сумської обл.), 
чи то з Лебединського повіту Харківської 
губернії  3. Натомість упродовж лише 
трьох передвоєнних років (1912–1914) 
збірка поповнилася щонайменше тринад-
цятьма творами із зображеннями «Козака 
Мамая», дев’ять з яких надійшло завдя-
ки експедиціям К. Чигирика й М. Валу-
кинського – учнів Київського художнього 
училища, котрі належали чи до не най-
активніших «уповноважених осіб», тобто 
кореспондентів музею 4. Обидва юнаки по-
ходили з незаможних родин, тому під час 
канікул із задоволенням проводили екс-
педиції у визначені директором КХПНМ 
М. Біляшівським і завідувачем історич-
ного та етнографічного відділів Д. Щер-
баківським регіони, що давало змогу їм 
займатися цікавою справою й водночас 
отримувати засоби для існування. Архів-
ні матеріали переконують, що поповнення 
колекції такими картинами й предметами 
хатнього інтер’єру з відповідними зобра-
женнями (скринями) відбулося завдяки 
цілеспрямованій політиці цих науковців, 
які не лише наставляли кореспондентів 
напередодні експедицій, але й листовно 
коригували їхню діяльність під час ман-
дрівок [23; 26; 27]. 

К. Чигирик упродовж 1912 року при-
дбав для музею в Чигиринському повіті 

Київської губернії чотири картини одно-
го композиційного типу, на яких зобра-
ження козака-бандуриста доповнювали 
гайдамацькі сцени, тобто власне «Коза-
ків Мамаїв» (інв. № 1067, 1305, 1308, 
1309) [11; 40] 5. На жаль, точніше місце 
походження інвентарна книга конкрети-
зує лише у двох випадках (інв. № 1067, 
1305) – села Боровиця і Тіньки. Визна-
чити походження двох інших композицій 
допоміг документ з архіву Д. Щербаків-
ського – датований 26 вересня 1912 року 
рахунок, направлений К. Чигириком 
у музей, що містить перелік з-понад сотні 
придбаних ним пам’яток у селах Тіньки, 
Адамівка, Полуднівка, Чаплище, Кала-
барок, Липове, Мордва, Лубенці, Подо-
рожнє, Боровиця Чигиринського повіту 6, 
м. Чигирині й у Виноградському Успен-
ському монастирі Черкаського повіту із за-
значенням їхньої вартості [33]. У реєстрі 
тричі згадано картини «Козак Мамай», 
одна з яких була придбана в Тіньках за 
4 крб., друга – у Полуднівці за 75 коп., 
третя – у Чаплищі за 50 коп. [33]. Отже, 
на підставі відомостей інвентарної книги 
та рахунку можна достеменно стверджу-
вати, що 1912 року К. Чигирик придбав 
«Козаків Мамаїв» у Боровиці, Тіньках, 
Полуднівці та Чаплищі.

Листи збирача до Д. Щербаківсько-
го, виявлені в різних справах особового 
архіву адресата, дають змогу уточнити 
датування, реконструювати процес і спо-
сіб придбання однієї з картин – «Козака 
Мамая» з Боровиці, а заодно спростува-
ти твердження окремих знавців, нібито 
«сьогодні важко сказати, на яких умовах 
узірці народної творчості перенесено з їх-
ніх постійних осель до музейних залів» 
[18, c. 72].

2 травня 1912 року К. Чигирик повідом-
ляв Д. Щербаківському зі свого рідного 
села Боровиця: «У Чигиринщині я на-
питав, крім Богдана і Яна Кайтана, ще 
два портрети Залізняка і козака Мамая. 
Як получу гроші і документи, то думаю 
поїхать їх добувать» [27, арк. 21]. Проте 
вже наступного дня, не очікуючи відпо-
віді, він узявся за справу: «В четвер 3-го 
травня я взяв картину “Козак Мамай”, на 
таких умовинах, щоб власникові написать 
другого. Сегодня третій день як я сижу 
і копірую; у понеділок думаю скінчить. 
Як скінчу, то зараз же пришлю Вам. 
Картина дуже інтересна. Писана більше 
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80 років назад і гарно зціліла. Вона зкла-
дається з семи фігур, а в трєх діях.

Велика фігура уявляє з себе портретне 
ізображеніє козака Мамая, котрий грає на 
бандурі. В другій дії мамай вішає догори 
ногами, за гілляку жида. В третій дії, два 
козаки ведуть до Мамая жида, і Мамай 
сидить на бочці вина і частує козаків, 
далі, за ним, на таганках, шось вареця 
в казані. Рама теж дуже інтересна; видно, 
роблена разом з картиною і розмальована 
по старинному.

Пришліть міні, будласка, полотна гла-
денького, не дуже шороховатого, арши-
нів зо три, в півтора арш[ина] шириною 
і флакон великій, декоратівний беліл, бо 
доведеться, здається, копіровать для влас-
ників Богдана і Кайтана» [27, арк. 18–19]. 

К. Чигирик оперативно виготовив для 
власника копію полотна, однак той, во-
чевидь, не поспішав віддавати оригінал, 
принаймні збирач непокоївся: «Козака 
Мамая копіровать кінчив, та не знаю як 
з власником його мириться буду, шось він 
заярипенився» [27, арк. 17 зв.]. За два 
місяці він попросив Д. Щербаківського: 
«Напишіть, будласка, за картину козака 
Мамая, чи вона в Вас, чи справді узяв її 
власник» [26]. Попри хвилювання К. Чи-
гирика, ця картина, як і три інші компо-
зиції з Чигиринського повіту, потрапила 
до збірки КХПНМ й невдовзі була вве-
дена в науковий обіг Д. Щербаківським 
[45, с. 255, 256]. Очевидно, датуючи її 
в інвентарному описі початком ХІХ ст., 
дослідник покладався на відомості з про-
цитованого листа збирача, згідно з яки-
ми час її створення сягає першої полови-
ни ХІХ ст.

У 1913 році М. Валукинський поповнив 
музейну колекцію картиною типу «Козак-
бандурист» (щоправда, у написі йдеться 
про «козака – душу правдивую», а грає 
зображений на інструменті, подібному до 
гітари) початку ХІХ ст. (інв. № 1993), 
походження якої в інвентарному описі 
не зафіксували [11] 7. Зважаючи на те, 
що 1913 року до КХПНМ кореспондент 
передав низку творів із Слобожанщини, 
наприклад ікону «Успіння Богоматері» 
XVIII ст., можна припустити, що «Ко-
зак-бандурист» також походить із цьо-
го регіону. Мало того, в архіві Д. Щер-
баківського зберігся недатований лист 
М. Валукинського до М. Біляшівського, 
у якому автор оповів про перебіг експе-

диції Слобожанщиною, згадуючи м. Ізюм 
(нині – Харківської обл.) та навколишні 
села – Цареборисів (нині – с. Червоний 
Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл.), 
Комишуваха (нині с. Мала Комишува-
ха перебуває у складі Ізюмського р-ну, 
а с. Велика Комишуваха – Барвінків-
ського р-ну Харківської обл.), Гончарівка 
(нині – частина Ізюма). Поряд з іконами, 
які пощастило чи не пощастило придбати, 
автор листа згадав, що «Козака Мамая 
узято, як дар» [21]. 

Того самого року К. Чигирик надбав 
для музею композицію «Козак Мамай» 
(інв. № 2136) у містечку Градизьк Кре-
менчуцького повіту Полтавської губер-
нії (нині – смт Глобинського р-ну Пол-
тавської обл.) 8 [11]. Варіант, відомий 
у літературі під назвою «З ляхом разго-
вор», також був уперше репродукований 
Д. Щербаківським 1913 року. В описі 
до інвентарної книги дослідник датував 
картину початком ХІХ ст., хоча збирач 
у листі до М. Біляшівського відносив її 
написання до пізнішого часу – 1880-х – 
початку 1890-х років: «Тут у Градіжську 
єсть 2 картини “козак мамай”, одна така, 
як я торік вислав Вам точнісінько і багато 
новіша, через те я її не беру, а якщо по-
радите взять, то можна, а друга, инший 
сюжет: Мамай з ляхом, тілько теж дуже 
молода – літ 20–30» [25]. 

Музейна колекція «Козаків Мамаїв», 
попри нечисленність, репрезентувала різ-
ні регіони та композиційні варіанти («Ко-
зак-бандурист», «Козак – душа правди-
вая», «З паном разговор», власне «Козак 
Мамай»), що дало змогу Д. Щербаків-
ському проілюструвати свою розвідку її 
творами. У жовтні 1913 року він спеціаль-
но відвідав ще й Катеринославський музей 
ім. О. Поля, який мав одну з кращих збі-
рок таких картин [5, c. 233; 1, c. 147–148, 
163]. Загалом йому безпосередньо чи з лі-
тератури було відомо близько сотні зобра-
жень «Козаків Мамаїв» різних редакцій, 
виконаних як на полотні, так і на дверях, 
скринях, шафах, вуликах на просторах 
від Дону до Карпат [45, c. 251–252].

Д. Щербаківський, як і К. Широць-
кий, дотримувався думки, що найдавні-
шим композиційним варіантом картини 
є так званий «Козак-бандурист», тобто 
зображення одного козака, що сидить 
«по-східному» та грає на бандурі [45, 
c. 252]. Утім, якщо К. Широцький ува-
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жав, що композиції з додатковими сцена-
ми з’явилися пізніше «у зв’язку з новим 
змістом козацького життя та знайомством 
козацьких художників з технічними при-
йомами складних живописних зобра-
жень» [41, c. 421], то Д. Щербаківський 
наголосив насамперед на усталеності в ко-
роткій та розширеній (з гайдамацькими 
сценами) редакціях картини центральної 
постаті козака, на її суто механічному по-
єднанні з іншими зображеннями в роз-
ширеній редакції, невідповідності масш-
табу центральної та додаткових постатей 
[45, c. 252].

Д. Щербаківський відкидав тверджен-
ня А. Скальковського, ніби зображення 
скараного на смерть гайдамаки Мамая 
продукували поляки для залякування 
українського селянства, натомість уважав 
переконливими аргументи К. Широцько-
го щодо українського походження картини 
не пізніше XVII ст. [45, c. 252] 9. Водночас 
він зазначив, що відомі твори не містять 
жодних натяків на поступове формування 
композиції, що начебто відразу постала 
в закінченому, остаточно відшліфованому 
варіанті, а це, на його думку, поряд з еле-
гійним настроєм козака є достатнім до-
казом її запозичення. Проте якщо К. Ши-
роцький порівнював «Козаків Мамаїв» із 
західними ілюстраціями із зображеннями 
гультяїв, приміром до «Гаргантюа» Рабле 
[41, c. 419], то Д. Щербаківський запропо-
нував шукати іконографічні прототипи на 
Сході, точніше – в арабському, перському 
й турецькому мистецтві: «Мені здається, 
що іконографічні родичі нашого козака-
бандуриста не на Заході, а на сході. Спо-
кійна, лінива постать козака-бандурис-
та з підібраними під себе “по турецьки” 
ногами з надто спокійним загальним на-
строєм, якось мимоволі наводить думки 
на Схід і примушує там шукати парале-
лів» [45, c. 253]. Він навів кілька ана-
логів, відомих йому з німецьких видань 
(перські порцелянові тарілки XII–XIII ст. 
і скло XIV ст., картини майстра Абдал-
лака XV ст., а також мініатюри, ткани-
ни), де постать чоловіка, який сидить 
«по-східному», оточена низкою реалій 
картини «Козак Мамай» (люлька, зброя, 
дерево, посуд, музичний інструмент) [45, 
c. 253–254].

Оскільки розглядувані картини місти-
ли численні написи й розлогі віршовані 
підписи, то Д. Щербаківський зосередив-

ся на питанні взаємодії образотворчого та 
вербального складників. Запозичені з ін-
термедії віршовані тексти, на його думку, 
доповнили композицію на шляху її ево-
люції та на певному етапі почали вплива-
ти на зображення. Під впливом текстів, 
постав, зокрема, варіант «Козак – душа 
правдивая» і, здогадно, деякі додаткові 
сцени, наприклад, з євреями, що стріляли 
в козака, сидячи на дереві. Д. Щербаків-
ський наголошував, що в інтермедії, як 
і на картині, стикаємося не з конкретним 
козаком, а з типізованим образом, тобто 
написи з іменем героя з’явилися згодом 
[45, c. 254].

У середині XVIII ст. під впливом 
Гайдамаччини картина зазнала суттєвих 
трансформацій: попри збереження як до-
мінантної постаті козака-бандуриста, вона 
збагатилася зображенням гайдамацьких 
сцен, водночас позбулася розлогих віршо-
ваних підписів, що не відповідали новим 
реаліям. Головний персонаж прибрав ім’я 
Мамая, яке, на думку Д. Щербаківсько-
го, «перейшло потім і на копії старих кар-
тин козака-бандуриста і тепер, не зовсім 
справедливо, закреплено за всіма взагалі 
варіантами цеї картини» [45, c. 255]. По-
кликаючись на документальні джерела, 
а також свідчення, зібрані А. Скальков-
ським і Де ля Флізом, дослідник убачав 
у Мамаєві реальну історичну постать ча-
сів Гайдамаччини. Щоправда, він указав 
і на інші трактування слова «мамай» (так 
називали степових кам’яних бабів, пред-
ставників кочових народів), які хоча й не 
розвинув, але означив можливий вектор 
подальших досліджень [45, c. 255]. 

Д. Щербаківський, як і К. Широць-
кий, за розширеними редакціями карти-
ни визнавав західний вплив і в деталях, 
і в колориті, і в живописній манері [45, 
c. 257]. Щодо еволюції картини в ХІХ ст., 
то він наголосив на спробах надати їй ге-
роїчного звучання, а також на появі на-
писів з іменем козака («кошовий Харько», 
«Гордѣй Велегура»). Наприкінці він за-
значив: «Чим ближче до нашого часу, тим 
далі відходять пізніщі копії від первісно-
го орігіналу. Малярі псують його, забу-
вають. Маляр уже не бачить перед собою 
чубатих козаків, не знає, як намалювати 
“оселедця”, малює його вмісті з волосям; 
не знає, як малювати бандуру, і малює 
московську балалайку, ставить біля Ма-
мая столик з пляшкою і чаркою і т. и. 
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Проте треба сказати, що народ і досі лю-
бить цю картинку, і кохається в ній і ма-
лює її; єсть села, особливо на Полтавщи-
ні, де можна забачити десятки сучасних 
копій “Мамая”, під час недотепних, 
але в більшости інтересних, які будять 
в думках память про колишнє “минуле”»  
[45, c. 253]. 

Після написання розвідки Д. Щер-
баківський продовжував дбати про по-
повнення музею народними картинами 
«Козак Мамай» різних редакцій. Зо-
крема, 1914 року до історичного відділу 
надійшло шість полотен, а до етногра-
фічного – скриня із розглядуваним зо-
браженням. Про походження чотирьох 
картин (інв. № 2472, 2750, 2762, 2763) 
відомо лише те, що їх було закуплено: 
одну – на аукціоні, другу – у пана Ро-
гозіна [11; 12] 10. Ще два полотна ХІХ ст. 
(варіант «Козак-бандурист», інв. № 2782, 
2783) були придбані М. Валукинським 
у Новомосковську і с. Перещепине Ново-
московського повіту Катеринославської 
губернії (нині – місто Новомосковсько-
го р-ну Дніпропетровської обл.) [12] 11. 

М. Валукинський, який розшукував 
на Катеринославщині насамперед пред-
мети запорозької старовини, так описував 
свою мандрівку в листі до Д. Щербаків-
ського: «Надії мої зустріти хоч що-небудь, 
що нагадує запорожжя – не виправдали-
ся. Можливо, пізно приїхав я, якби років 
на 2–3 раніше, можливо, виною швидке 
зростання міст і сіл Кат[еринославської] 
губ., але, здається, найменше винен осо-
бисто я. З ранку до вечора до вечірньої 
зорі поневіряєшся з кутка в куток і в 
результаті жалюгідні чарочки та ложеч-
ки. Храми порожні, старі люди вимерли, 
молодь не любить зберігати дідівщину» 
[23]. Водно час він жалівся, що місцеві 
мешканці правлять зависоку ціну. Ска-
жімо, у Новомосковську за «Козака Ма-
мая» 1880 року просили 15 крб., а в Пе-
рещепиному за доволі нових – від 8 до 
15 крб. [23].

Щодо скрині із зображенням «Коза-
ка Мамая» (інв. № 22565), то її придбав 
К. Чигирик у с. Липове Кременчуцького 
повіту Полтавської губернії (нині – Гло-
бинського р-ну Полтавської обл.) [10] 12. 
Додамо, що 1915 року в О. Сластьона 
придбали дві картини («Козак Шарпило, 
древній запорожець» і варіант «Козак – 
душа правдивая», інв. № 3190, 3191) 

з Ногайська Таврійської губ. (нині – 
м. Приморськ Запорізької обл.) та з Пол-
тавської губернії відповідно [12] 13. Ще 
одну роботу кінця XVIІІ ст. (варіант «Ко-
зак-бандурист») 1917 року купили в пана 
Шидловського (інв. № 3502), а 1918 року 
в Г. Лазаревської придбали композицію 
ХІХ ст. (варіант «Козак – душа прав-
дивая», інв. № 3896) [12] 14. На виставці 
«Українське малярство XVII–ХХ ст.», що 
відкрилася у ВІМШ восени 1928 року, 
експонувалося тридцять дві народні кар-
тини з музейної збірки, серед них – двад-
цять один «Козак Мамай» [38, c. 34–36].

Отже, музейну збірку композицій фор-
мували по-різному (подарунки, експедиції 
«уповноважених осіб», купівля на аукціо-
нах тощо), утім, нині не маємо підстав 
стверджувати, як це роблять у НХМУ, 
що якісь із них були експедиційними на-
бутками або особисто Д. Щербаківського 
і М. Біляшівського, котрі начебто не лише 
«систематично організовували експедиції 
в різні регіони України», але й «звідти 
привозили велику кількість старожитнос-
тей, серед яких, звичайно, були й народні 
картини» 15, або інших музейних співро-
бітників 16. Водночас, спрямовуючи корес-
пондентів у конкретний регіон, Д. Щерба-
ківський, безумовно, виокремлював певні 
групи творів, про побутування яких знав 
і з літератури, і з власного експедиційно-
го досвіду. Гадаємо, саме завдяки наста-
новам ученого, який бував на Чигирин-
щині (ще 1907 року до інвентарної книги 
етнографічного відділу КХПНМ вписано 
вісім вишивок з жіночих і чоловічих соро-
чок, придбаних ним у с. Боровиця Чиги-
ринського повіту, інв. № 7320–7327 [9]), 
К. Чигирик цілеспрямовано розшукував 
на своїй батьківщині «Козаків Мамаїв». 

Після розвідок К. Широцького й 
Д. Щер баківського без згадки про кар-
тину «Козак Мамай» не обходилася фак-
тично жодна праця з історії вітчизняного 
мистецтва, хоча більшість авторів заува-
жували композицію лише з огляду на її 
популярність упродовж понад двох сто-
літь. Так, Є. Кузьмін в огляді українсько-
го малярства XVII ст. зарахував «Козаків 
Мамаїв» до зображень «украй наївних 
і грубих» [20, c. 458], а М. Голубець у 
першому (журнальному) варіанті «Нари-
сів з історії українського мистецтва» по-
твердив, що «сама картина заслуговує на 
увагу тільки через свою популярність, як 
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зразок смаку і духа свого часу. Для іс-
торії мистецтва взагалі вона майже бай-
дужа» [4, c. 174, 176]. Проте невдовзі 
ситуація кардинально змінилася, оскіль-
ки нові естетичні орієнтири спричинили 
переоцінку як середньовічного, так і на-
родного малярства. К. Костенко в не-
величкій статті 1919 року чи не вперше 
високо оцінив художні якості українсько-
го народного малярства, зокрема картин 
«Козак Мамай», у яких він помітив вда-
лу композицію, колорит, що за насиченіс-
тю та яскравістю не поступався зразкам 
венеційського ренесансного малярства, 
і декоративність. Усе зазначене дало авто-
рові підстави стверджувати, що «колись 
в Україні існувало правдиве народне мис-
тецтво, і існувало само собою, без Акаде-
мій, виставок, без пропаганди і т. і., що 
в ньому було багато справжньої глибокої 
краси; “примітивізм”, яким просякнуте це 
мистецтво, і тепер вабить до себе багатьох 
художників і очищає їх від сучасного ес-
тетичного сум’яття» [19, c. 28–29]. 

Одночасно з публікацією статті 
К. Кос тенка, Д. Щербаківський мав на-
мір підготувати узагальнюючу працю про 
українську народну картину, яку йому за-
мовило видавниче товариство «Друкарь». 
19 листопада 1919 року дослідник уклав 
угоду з видавництвом, що регламентувала 
підготовку та видання монографій про на-
родну картину та місто Умань:

«УМОВА.
Тисяча девятьсот дев’ятнадцятого року, 

листопаду 19-го дня, Ми, нижчепідписа-
ні, Видавниче Товариство “ДРУКАРЬ” 
в особі члена Правління Павла Олексан-
дровича Балицького і Данило Михайло-
вич Щербаківський склали цю умову про 
слідуюче:

§ 1. Я, Щербаківський, маю написати 
два нариси: 1) про українську народню 
картинку та 2) про місто Умань розмі-
ром приблизно __ аркушів __ і подати 
докладніші відомости Товариству “ДРУ-
КАРЬ” про весь ілюстраційний матерьял, 
потрібний для цієї праці.

§ 2. Працю, зазначену в § 1-му, Видав-
ниче Товариство “ДРУКАРЬ” має пра-
во видрукувати одним виданням у п’яти 
тисячах примірників, виплачуючи мені, 
Щербаківському, гонорар по одній тисячі 
п’ятьсот карбованців за аркуш у 40 000 
літер. В тому разі, коли Видавниче То-

вариство “ДРУКАРЬ” визнає для себе 
бажаним видати більше, ніж 5000 при-
мірників праці, зазначеної в § 1-му, воно 
збільшує мені, Щербаківському, поарку-
шовий гонорар в процентній залежності 
від збільшення кількости примірників і 
рахуючи процентне збільшення в 20 % на 
кожну тисячу; при кількості примірників 
у 10 000, поаркушовий гонорар повинен 
бути в три тисячі карбованців.

§ 3. Виплата гонорару, належного мені, 
Щербаківському, проводиться так: при 
заключенні цієї умови – авансом одна 
тисяча п’ятьсот карбованців і далі – від 
кожного, зовсім виготованого до друку ар-
куша орігіналу, переданого Видавничому 
Товариству “ДРУКАРЬ”, – по одній тися-
чі п’ятьсот карбованців.

§ 4. Усі відомости про ілюстрації до 
праці, зазначеної в § 1-му, я, Щербаків-
ський, мушу подати Видавничому Т-ву 
“ДРУКАРЬ” не пізніще, як буде написа-
ний мною й переданий до друку останній 
аркуш праці. Право дальшого репродуку-
вання цих ілюстрацій, навіть по инших 
виданнях, а також право власности на не-
гативи й кліші, виключно належить Ви-
давничому Товариству “ДРУКАРЬ”17.

§ 5. Я, Щербаківський, передаю Ви-
давничому товариству “ДРУКАРЬ” пере-
важне право (право пріоритету) на слі-
дуючі видання праці, зазначеної в § 1-му 
цієї умови.

§ 6. Під час друку книжки я, Щерба-
ківський, обов’язуюся тримати принаймні 
одну коректу.

§ 7. Видавниче Т-во “ДРУКАРЬ” дає 
мені, Щербаківському, безплатно по сто 
примірників праць, зазначених в цій 
умові. 

§ 8. Товариство “Друкарь” має право 
і надалі користуватись для своїх видань 
знимками і клішами, зробленими для 
цих видань коштами Товариства. Знимки, 
дані мною, Щербаківським, оплачують-
ся на 20 % більш, ніж зроблені коштами 
Товариства. На право користування ними 
Товариством в повторних чи инших ви-
даннях складається нова умова.

Д. Щербаківський 
П. Балицький» [37].

Як бачимо, дослідник планував на-
писати нарис про українську народну 
картину та подати інформацію про необ-
хідний ілюстративний матеріал, а ви-
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давництво зобов’язувалося надрукувати 
працю накладом п’ять тисяч примірників, 
сто з яких безкоштовно передати автору, 
а також вчасно виплатити гонорар, за по-
треби виготовити світлини та кліше. До 
того ж «Друкарь» отримував переважне 
право на наступні видання праці й на ви-
користання знімків і кліше, виготовлених 
його коштом.

На жаль, угода не містить інформації 
про обсяг праці та не деталізує її зміс-
ту, але попереднє звернення Товариства 
до Д. Щербаківського дає підстави при-
пускати, що розвідка мала охопити різні 
народні картини, точніше – «українське 
побутове малярство (Мамаї, господині 
і т. и.)» [24]. Це припущення потверджує 
начерк плану роботи, у якому згадуються 
«старі церковні релікти», «цивільні теми», 
«мальовані картини (Мамаї, Господиня 
тощо)» і «качельні мотиви» [47, арк. 3]. 

Хоча працю Д. Щербаківського разом  
з монографіями «Український штих 
XVIІ–XVIII ст.» М. Макаренка, «Україн-
ський іконопис XVI–XVIII ст.» В. Про-
коповича, «Українська архітектура 
XVI–XVIII ст.» Ф. Ернста, «Українська 
мініатюра від найдавніших часів до кінця 
XVIII ст.», «Український жанр ХІХ ст.» 
було внесено «Друкарем» до плану серії 
видань з різних галузей вітчизняного мис-
тецтва [29, арк. 13], через нестабільність 
політичної та економічної ситуації, лікві-
дацію Товариства вона так і не вийшла у 
світ, що позбавляє можливості простежи-
ти еволюцію поглядів ученого. Так само 
не реалізованим залишився проект ви-
дання колективної праці «Нарис історії 
українського мистецтва» (1925), для якої 
Д. Щербаківський з-поміж інших матері-
алів мав написати підрозділ про народну 
картину [39, с. 70–71, 73–75]. 

Єдиною публікацією 1920-х років, 
у якій дослідник стисло охарактеризу-
вав композиції «Козак Мамай», є стат-
тя, присвячена історії формування та 
характеристиці колекцій відділу народ-
ного мистецтва ВІМШ. Вона дозволяє 
стверджувати, що в центрі його уваги 
опинилися художні складові картин, які 
зберегли «традиції площинного тракту-
вання людської постати». Скажімо, ав-
тор відзначив, що «Козаки-бандуристи» 
цінні викінченістю, виразністю та мону-
ментальністю композицій, а власне «Ко-
заки Мамаї» – принципами компону-

вання та потрактування групових сцен  
[48, с. 59].

Утім, у 1920-х роках художньо-стильо-
ві особливості композицій залишалися на 
периферії інтересів науковців, які наголо-
шували на потребі створення своєрідно-
го «банку даних» народних картин. Так, 
у 1920 році харківський історик М. Рє-
дін, який ще в студентські роки працю-
вав у Музеї Слобідської України імені 
Г. C. Сковороди, розробив спеціальну 
«Програму для збирання відомостей про 
зображення козака у творах народно-
го малярства», що передбачала детальну 
фіксацію відомостей про кожен твір (зо-
крема «Козаків Мамаїв»), його походжен-
ня та місцезнаходження, власника й авто-
ра; розмір, матеріал, техніку, загальний 
колорит; окремі реалії (герб, кінь, де-
рево, зброя, бандура тощо), кожну фі-
гуру (поза, зачіска, строї) і написи [34, 
арк. 3–11]. При цьому М. Рєдін наголосив, 
що «вирішення питання про місце первіс-
ної появи подібних картин дасть деякий 
матеріал для судження про те, у якому 
вогнищі нуртувала загнана думка україн-
ської самосвідомості; з’ясування часу пер-
шої появи таких творів і картина їхньої 
еволюції (розвиток сюжету і написів на 
них) дасть найцікавіші та важливі відо-
мості про розвиток легенди, історичного 
передання, узагалі – уявлення народу про 
своє минуле; нарешті, місцеві особливос-
ті картин, своєрідність у їхніх сюжетах, 
техніці, подробицях дасть можливість 
встановити шляхи запозичення певних 
культурних елементів із Заходу, з півден-
ного сходу і, нарешті, шляхи і способи 
культурного спілкування та взаємодії між 
різними областями території українського 
заселення, що постійно збільшувалася» 
[34, арк. 3–4]. 

М. Рєдін не обмежився розробленням 
детальної програми. Він накопичив чи-
мало описів композицій і зібрав цінні ві-
домості про них, а на початку 1923 року 
передав їх Р. Данківській [34], від якої, 
вочевидь, вони потрапили до І. Єрофії-
ва, котрий продовжив розробляти проб-
лематику народних картин 18. І. Єрофіїв 
не одноразово консультувався з Д. Щер-
баківським, а 1928 року опублікував стат-
тю, у якій не лише ввів у науковий обіг 
твір з колекції харківського музею, але 
й спробував провести паралелі між вір-
шованими підписами народних картин 
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і усною народною творчістю [6, c. 21–27]. 
Крім того, легенда, записана від мешкан-
ця Бессарабії С. Магделинюка, що упо-
коївся на сто дванадцятому році життя, 
спонукала його поставити під сумнів твер-
дження Д. Щербаківського, ніби варіант 
«Козак – душа правдивая» має пізніше 
походження [6, c. 25–26]. 

На працю Д. Щербаківського «Козак 
Мамай» неодноразово покликався історик 
П. Клименко, який розглядав згадану 
картину як громадсько-символічне зобра-
ження запорозької січової організації на 
противагу індивідуальним (портретним) 
зображенням представників козацької 
старшини [16, c. 460–468]. Він накреслив 
широкі плани міждисциплінарних дослі-
джень для істориків і мистецтвознавців, 
запропонувавши спочатку зосередити-
ся на картині «Козак Мамай»: «Україн-
ське історієзнавство й мистецтвознавство 
повинні контактно й з певним порозу-
мінням розпочати нову не тільки свою, 
а може частинно й підготовчосвітову 
наукову роботу – дослідження мисте-
цтва сполучно з суспільно-організацій-
ними засобами громадського життя. […] 
Для початків методологічних потрібний 
оригінально- простий матеріял. Наш “Ко-
зак-запорожець”, “Козак-бандурист”, “Ко-
зак-Мамай” це той образ, що простотою 
мистецьких форм і безпосередньою звя-
заністю з суспільно-організаційною істо-
ричною дійсністю найбільш придатний, 
щоб установити методи аналізи мистець-
кого образу, як матеріялу для історич-
ного знаття» [16, c. 467]. Із цією метою 
П. Клименко пропонував дослідити тех-
ніку малювання, компонування сюжету, 
образотворчу конструкцію, типологію 
персонажів, історію січової організації, 

місце образу «козака-запорожця» серед 
інших портретних зображень (як вітчиз-
няних, так і зарубіжних) і, зреш тою, роз-
глянути його в контексті етнологічних 
відомостей про запорозьке товариство. 
На його думку, запропонована методика 
мала допомогти з’ясувати роль і вагу мис-
тецького образу «як витвору чисто інди-
відуального та його службово-чинникове 
місце в історичному розвиткові невеликої 
конкретно- уявної громадської організа-
ції» [16, c. 468]. 

Полотна, що надходили до КХПНМ 
у 1900–1910-х роках, перебували у вкрай 
незадовільному стані збереженості – крім 
загального забруднення та потемніння 
покривного шару, фіксували повсюдний 
кракелюр, осипання ґрунту, провисання 
полотна, численні проколи тощо. Проте це 
не завадило «Козакам Мамаям» зайняти 
місце в постійній експозиції історичного 
відділу поряд з іншими народними кар-
тинами. Для них було відведено окрему 
стіну в залі сакрального мистецтва, що за-
свідчив 1917 року К. Широцький: «Одну 
стінку тут заставлено народними карти-
нами козака-гультяя, який зайнятий грою 
на бандурі, або знищує комах у своїй со-
рочці, займається побиттям “ляхів і жи-
дів” або розважається з паном і жінками» 
[43, c. 249]. 

Д. Щербаківський усвідомлював на-
гальну потребу реставрації композицій, 
але системно підійти до справи зміг після 
створення в Києві 1924 року Реставрацій-
ної майстерні при Музеї культів і побу-
ту (з 1926 року – Всеукраїнське музейне 
містечко). У 1925 році М. Касперович об-
стежив і склав проект реставрації чотир-
надцяти композицій «Козак Мамай» з ко-
лекції ВІМШ [31]:

№  
п/п інв. № Назва експонатів і характер реставрації  розмір  

  (м²)
платня за 

реставрацію

4

Народна картина «Мамай» XVIII ст.: 
1) дірки в полотні підклеїти;
2) ґрунт, що відлущується по всій картині, закріпити;
3) перетягнути полотно;
4) стемнілу оліфу зняти. 

100 х 75
(0,75) 35

5

Народна картина «Мамай»:
1) краї закріпити;
2) місця із сипким ґрунтом закріпити;
3) забруджений лак плямами зняти;
4) перетягнути на підрамник.

70 х 70 35

6

Народна картина «Мамай»:
1) перетягнути;
2) пожовклий лак загально промити;
3) діри підклеїти.

75 х 70
(0,525) 10

www.etnolog.org.ua

IM
FEим порозу

IM
FEим порозу-

IM
FE-

мінням розпочати нову не тільки свою, 

IM
FEмінням розпочати нову не тільки свою, 

дготовчосвітову 

IM
FEдготовчосвітову 

слідження мисте

IM
FEслідження мисте-

IM
FE-

спільно-організацій

IM
FE

спільно-організацій-

IM
FE

-
ними засобами громадського життя. […] 

IM
FE

ними засобами громадського життя. […] 
Для початків методологічних потрібний 

IM
FE

Для початків методологічних потрібний 
стий матеріял. Наш “Ко

IM
FE

стий матеріял. Наш “Ко-

IM
FE

-
зак-запорожець”, “Козак-бандурист”, “Ко

IM
FE

зак-запорожець”, “Козак-бандурист”, “Ко-

IM
FE

-
зак-Мамай” це той образ, що простотою 

IM
FE

зак-Мамай” це той образ, що простотою 
мистецьких форм і

IM
FE

мистецьких форм і бе

IM
FE

безпосередньою звя

IM
FE

зпосередньою звя-

IM
FE

-
спільно-організаційною істо

IM
FE

спільно-організаційною істо-

IM
FE

-
ричною дійсністю найбільш придатний, IM

FE
ричною дійсністю найбільш придатний, 
щоб установити методи аналізи мистецьIM

FE
щоб установити методи аналізи мистець
кого образу, як матеріялу для історичIM

FE
кого образу, як матеріялу для історич
ного знаття» [16, c. IM

FE
ного знаття» [16, c. 46IM

FE
467]. ІзIM

FE
7]. Із ціIM

FE
цією метою IM

FE
єю метою 

именко пропонував дослідити техIM
FE

именко пропонував дослідити тех
ніку малювання, компонування сюжету, IM

FE
ніку малювання, компонування сюжету, 
образотворчу конструкцію, типологію IM

FE
образотворчу конструкцію, типологію 
персонажів, історію січової організації, IM

FE
персонажів, історію січової організації, 

незадовільному стані збереженості

IM
FE

незадовільному стані збереженості
загального забруднення та потемніння 

IM
FE

загального забруднення та потемніння 
покривного шару, фіксували повсюдний 

IM
FE

покривного шару, фіксували повсюдний 
кракелюр, осипання ґрунту, провисання 

IM
FEкракелюр, осипання ґрунту, провисання 

полотна, численні проколи тощо. Проте це 

IM
FEполотна, численні проколи тощо. Проте це 

не завадило «Козакам Мамаям» зайняти 

IM
FEне завадило «Козакам Мамаям» зайняти 

місце в

IM
FEмісце в по

IM
FEпостійній експозиції історичного 

IM
FEстійній експозиції історичного 

відділу поряд з

IM
FEвідділу поряд з інши

IM
FEіншими народними кар

IM
FEми народними кар

тинами. Для них було відведено окрему 

IM
FEтинами. Для них було відведено окрему 

стіну в

IM
FEстіну в за

IM
FEзалі сакрального мистецтва, що за

IM
FEлі сакрального мистецтва, що за

свідчив 1917

IM
FEсвідчив 1917 ро

IM
FEроку К.

IM
FEку К.

стінку тут заставлено народними карти

IM
FE

стінку тут заставлено народними карти
нами козака-гультяя, який зайнятий грою 

IM
FE

нами козака-гультяя, який зайнятий грою 
на бандурі, або знищує комах у

IM
FE

на бандурі, або знищує комах у
рочці, займається побиттям “ляхів і

IM
FE

рочці, займається побиттям “ляхів і
д

IM
FE

дів” або розважається з

IM
FE

ів” або розважається з
[43, c.

IM
FE

[43, c.



 221  

8 1305

Портрет Мамая:
1) краї полотна скріпити;
2) натягнути на новий підрамок;
3) забрудженість промити.

100 х 60
(0,6) 15

9 2783

«Козак Мамай»:
1) скріпити краї полотна;
2) дірки підклеїти;
3) місця з ґрунтом, що відстав, закріпити;
4) натягнути на новий підрамок;
5) пожухлий забруджений лак промити.

90 х 65
(0,585) 20

10 3190

«Козак Мамай»:
1) підклеїти смужки з країв полотна;
2) сипкий ґрунт закріпити;
3) помутнілий лак промити;
4) перетягнути на підрамок.

90 х 70
(0,63) 20

11 2136

Козак Мамай:
1) дублювати;
2) перетягнути на новий підрамок;
3) місця із сипким ґрунтом закріпити;
4) забруджений лак промити.

65 х 95
(0,617) 25

12 2750
«Козак Мамай»:
1) перетягнути на новий підрамок;
2) забруджений лак промити.

65 х 50
(0,325) 15

13 1993

«Козак Мамай»:
1) край підклеїти;
2) підклеїти дірки;
3) помутнілий лак зняти;
4) перетягнути на новий підрамок.

80 х 70
(0,56) 15

14 3502

«Козак Мамай»:
1) закріпити краї полотна;
2) підклеїти дірки;
3) ґрунт, що облущується, закріпити;
4) пожовклий помутнілий лак зняти;
5) перетягнути на новий підрамок.

70 х 60
(0,42) 25

15 2762

«Козак Мамай»:
1) краї полотна підклеїти смужками;
2) перетягнути на новий підрамок;
3) плями затемнілої оліфи зняти.

60 х 115
(0,69) 45

16 1067

«Козак Мамай»:
1) краї полотна закріпити;
2) перетягнути на новий підрамок;
3) забрудженість промити.

70 х 100
(0,7) 30

17 4272

«Козак Мамай»:
1) дублювати;
2) перетягнути на новий підрамок;
3) дуже сипкий ґрунт на всій картині закріпити;
4) помутнілий пожовклий лак промити.

100 х 70
(0,7) 45

18 529

«Козак Мамай»:
1) дуже сипкий ґрунт всього полотна закріпити;
2) пожухлий забруджений лак зняти;
3) перетягнути на тому самому підрамку.

110 х 90
(0,99) 40

До реставрації згаданих картин фахів-
ці Реставраційної майстерні Всеукраїн-
ського музейного містечка взялися лише 
в липні – вересні 1928 року у зв’язку з 
підготовкою виставки «Українське маляр-
ство XVII–XX ст.», що восени того само-
го року була розгорнута у ВІМШ 19. Тоді 
К. Кржемінський відреставрував дев’ять 
творів (інв. № 529, 1067, 1309, 2782, 
2783, 3190, 2472, 2762, 2750), а М. Кас-
перович – одне полотно із Градизька 
(інв. № 2136). Через обмежене фінансу-
вання і брак часу К. Кржемінський об-
межився переважно загальним очищен-

ням творів, в окремих випадках замінив 
підрамок, закріпив ґрунт і фарбовий шар, 
потонував аквареллю місця втрат автор-
ського малярства тощо та здублював по-
лотно двох картин (інв. № 2472, 3190). 
Проте для кожного твору фахівець розро-
бив програму подальших реставраційних 
заходів, яка майже завжди передбачала 
дублювання полотна. Щодо М. Касперо-
вича, то він здійснив повноцінну рестав-
рацію картини «Козака з паном разго-
вор», включаючи дублювання основи. 

З огляду на припинення дослідження 
народної картини на початку 1930-х ро-
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ків, розвідка Д. Щербаківського трива-
лий час залишалася базовою працею з 
окресленої проблематики. Так, Я. Зате-
нацький – автор розділу «Українське 
мистецтво XVII–XVIII віків» у «Нарисах 
історії українського мистецтва», підготов-
лених 1947 року відділом образотворчого 
мистецтва Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії Академії наук 
УРСР 20, та аналогічної статті в «Большой 
советской энциклопедии» (1947) [7] – 
фактично повторив основні позиції публі-
кації Д. Щербаківського, передусім щодо 
східного походження композиції та первіс-
ності варіанта «Козак-бандурист». Акти-
візація дослідження української народної 
картини припала на кінець 1950-х – по-
чаток 1960-х років, коли з’явилися праці 
П. Жолтовського, Ф. Уманцева, а також 
монографія та дисертаційне дослідження 
П. Білецького, які, хоча й різнилися по-
глядами на її походження та еволюцію, 
але засадничо спиралися на публікації 
К. Широцького і Д. Щербаківського. 

Отже, стаття Д. Щербаківського 
1913 року, попри те, що не була першою 
мистецтвознавчою публікацією, присвяче-
ною народним картинам «Козак Мамай», 
посідає вагоме місце в історії їхнього до-
слідження, оскільки в ній уперше було 
висловлено думку про східні джерела по-
ходження композиції та запропоновано 
оригінальну концепцію її еволюції (фор-
мування основних іконографічних типів). 
Архівні джерела засвідчують, що завдяки 
зусиллям Д. Щербаківського і М. Біля-
шівського було сформовано одну з най-
більш значимих колекцій розглядуваної 
картини у ВІМШ, більшість експонатів 
якої на початковому етапі вдалося набути 
двом кореспондентам закладу, експедиці-
ями яких керували ці науковці. 

примітки
1 Слід зауважити, що інвентарна кни-

га історичного відділу КХПНМ не наво-
дить вичерпних відомостей про картини 
«Козак Мамай», що зберігалися в колекції 
закладу 1913 року, принаймні вона не фік-
сує деяких творів, репродукованих у статті 
Д. Щербаківського, серед яких – композиція 
(варіант  «Козак-бандурист») з невстановле-
ним часом надходження, що нині зберігається 
в НХМУ (інв. № ж-416). 

2 Якщо в інвентарній книзі місцем по-
ходження композиції (інв. № 492), на якій 

було зображено козака, що грав на балалай-
ці, переробленій з бандури, названо містеч-
ко Мошни [11], то в статті дослідника указа-
но, що Ю. Крамаренко добув її з-під Мошен 
[45, c. 258]. 

3 В інвентарній книзі зазначено, що компо-
зиція (інв. № 529) походить з Лебедина [11], 
а в статті Д. Щербаківського – з Лебедин-
ського повіту [45, c. 252]. Нині зберігається 
в НХМУ (інв. № Ж-813). Слід зауважити, 
що обидві картини походили з малої батьків-
щини їхніх власників – Ю. Крамаренко на-
родився в Мошнах, В. Кричевський – у с. Во-
рожба Лебединського повіту.

4 На жаль, упорядники найповніших нині 
каталогів композицій «Козак Мамай» загалом 
і з колекції НХМУ зокрема, що поряд з не-
повнотою відомостей рясніють фактографіч-
ними неточностями, зневажливо поставились і 
до згаданих кореспондентів. Слідом за А. Те-
рещенком [38, c. 34–35] І. та В. Сахаруки по-
милково назвали збирача І. Валукинським [17, 
c. 300, 301], а Н. Василькова – Н. Валукин-
ським, до того ж вона чомусь обох збирачів 
уважає співробітниками КХПНМ [18, c. 70] та 
цілковито ігнорує відомості про їхні експеди-
ції [18, c. 6–67]. Детальніше про кореспонден-
тів див. статті І. Ходак і Ю. Смолій [40; 36].

5 Нині всі чотири композиції зберігаються 
в НХМУ (інв. № Ж-804, 802, 986, 809).

6 Більшість згаданих сіл (Тіньки, Адамів-
ка, Чаплище, Калабарок, Липове, Подорож-
нє, Боровиця) затоплено водами Кременчуць-
кого водосховища, щоправда, у 1950-х роках 
були побудовані нові села Тіньки, Боровиця 
(нині – Чигиринського р-ну Черкаської обл.), 
Подорожнє (нині – Світловодського р-ну Кі-
ровоградської обл.). Полуднівка і Мордва 
(з 1946 року – Красносілля) нині входять 
до складу Чигиринського р-ну, а Лубенці – 
Кам’янського р-ну Черкаської обл. 

7 Нині зберігається в НХМУ (інв. № Ж-816).
8 Нині зберігається в НХМУ (інв. № Ж-172).
9 Нагадаємо, що українське походження 

картини, на думку К. Широцького, засвідчу-
вав загалом позитивний образ козака, а також 
продукування деяких сцен картини як само-
стійних композицій; щодо часу постання, то 
його дослідник визначив завдяки особливос-
тям реалій (зброя, зокрема лук, та бандура) 
[41, c. 420–421].

10 Щонайменше три з названих композицій 
нині зберігаються в НХМУ (інв. № Ж-967, 
805, 807).

11 Композиція з Новомосковська нині збе-
рігається в НХМУ (інв. № Ж-808). М. Ва-
лукинський придбав «Козака-бандуриста» 
в Новомосковську за 5 крб., а в Перещепино-
му – за 2 крб. [32]. Щоправда, ще в одному 
з його листів до Д. Щербаківського згадуєть-
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ся придбаний за 15 крб. «Запорожець», дато-
ваний 1880 роком [22].

12 Нині зберігається в НМУНДМ 
(інв. № Д-4436).  

13 Картина з Ногайська нині зберігається 
в НХМУ (інв. № Ж-803).

14 Насправді картину, що походила зі збір-
ки історика О. Лазаревського, разом з інши-
ми творами, зокрема портретами, придбали за 
2000 крб. (рахунок від 18 жовтня 1918 року) 
у його вдови – Ганни Миколаївни (уродже-
ної Шрамко, Шрамченко) – для Українсько-
го національного музею (далі – УНМ), який 
у роки української революції планували ор-
ганізувати на базі КХПНМ [13, арк. 9 зв.]. 
Нині зберігається в НХМУ (інв. № Ж-810). 

15 Цитата з експлікації виставки «Козак 
Мамай», що експонувалася в НХМУ в лип-
ні – вересні 2004 року (автор – Н. Василько-
ва, науковий консультант виставки). Відомий 
випадок, коли М. Біляшівський привіз до 
музею «Козака Мамая» з колекції О. Слас-
тьона, але до експедиційних здобутків його 
зарахувати не випадає. 

16 Згодом Н. Василькова модифікувала 
власне твердження з експлікації виставки 
2004 року: «Серед великої кількості старо-
житностей, які привозили з експедицій спів-
робітники Музею, були народні картини “Ко-
зак-бандурист” і “Козак Мамай”» [18, c. 71].

17 Останнє речення в угоді закреслено, на-
томість додано рукописний § 8.

18 Раїса Сергіївна Данківська (Данковська) 
(1885–1956) завідувала етнографічним відді-
лом, а в 1923–1929 роках очолювала Музей 
Слобідської України ім. Г. Сковороди. З чо-
ловіком Р. Данківської – літературо знавцем, 
етнографом, фольклористом, письмен ником, 
музейником Іваном Федоровичем Єрофієвим 
(Єрофеєвим) (1882–1953) – Д. Щербаківський 
був знайомий з гімназійних років і навіть ре-
петирував молодшого на п’ять років Єрофієва, 
з яким разом мешкав у квартирі своєї тітки 
в Києві.

19 Протоколи реставрації, датовані 5 лип-
ням – 5 вересням 1928 року, вдалося виявити 
у відділі фондів НХМУ. З якихось причин 
вони не ввійшли до наукового архіву музею. 
У найбільш повному нині каталозі композицій 
«Козак Мамай» – згідно із совєтською схемою 
історіографії музейництва – обмежилися відо-
мостями про повоєнну реставрацію творів з 
колекції КХПНМ / ВІМШ, лише в одному ви-
падку зазначили, що картину із Градизька рес-
таврував М. Касперович, та й то з помилковою 
приблизною датою – 1930-ті роки [17, c. 301]. 

20 Позаяк «Нариси» не було видано, Я. За-
тенацький згодом опублікував фрагмент сво-
го розділу, присвячений «Козакам Мамаям», 
у жур налі [8].
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SUmmary

Despite the active interest to the Mamai Cossack painting compositions, defined in literature 
as a folk picture, the essential analysis of the precursors work and methodological approaches, the 
exhaustive visual and verbal pictures lists (i. e. the fixation of both preserved works and the pho-
tos, sketches, descriptions of the lost pieces), the history of the museum collections creation are 
still absent. They are able to elucidate the origin of many works, i. e. that basis, which enable the 
further research tread.  The article by Danylo Shcherbakivskyi is worthy of a peculiar attention 
in the history of Mamai Cossack studying. It has been published in 1913 in the Kyivan Siaivo 
(Radiance) magazine as a comment on Kost Shyrotskyi work. The published work analysis in 
the context of Ukrainian art studies thought of the first third of the XX century assures that its 
author has expressed the idea on the Eastern sources of the composition origin and has proposed 
an original conception of its evolution (the main iconographic types creation) for the first time. 
Some time later the researcher has recurred to this topic repeatedly, displacing attention from the 
origin and evolution to the artistic special features of Mamai Cossacks. It should be mentioned 
that in 1919 the Drukar (Printer) society has planned to publish his monograph Ukrainian Folk 
Picture.  Archival sources assure that one of the most significant collections of the considered 
pictures in T. Shevchenko All-Ukrainian Historical Museum has been formed owing to the ef-
forts of Danylo Shcherbakivskyi and Mykola Biliashivskyi. The majority of its exhibits has been 
acquired by Kost Chyhyryk and Mykola Valukynskyi as two correspondents of the institution at 
the initial stage. The above mentioned scientists are known as the leaders of their expeditions. 
Danylo Shcherbakivskyi has made folk pictures more accessible at once and placed them in the 
exposition of the historical department of the institution. Later he has raised question on their 
complex restoration. The specialists of the workshop of All-Ukrainian Museum borough Mykola 
Kasperovych and Kost Krzheminskyi have managed to fulfil it partly in the late 1920s. 

Keywords: Danylo Shcherbakivskyi, Mamai Cossack, folk picture, primitive, museum, reporter,  
restoration.
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УДК 745.52:391:069(477.41) Микола Шкіра, Наталія Шкіра, Людмила Шкіра  
(переяслав-Хмельницький) 

З БАБУСИНОЇ СКРИНІ  
(музейні предмети групи «тканина» з фондової колекції 
Національного історико-етнографічного заповідника «переяслав» 
у контексті дослідження традиційного народного костюма 
кінця ХІХ – початку ХХ століття) 

У статті досліджено музейні предмети з фондової колекції Національного історико-етногра-
фічного заповідника «Переяслав», що надійшли від одного власника, проаналізовано раритетні 
предмети, проведено систематизацію і визначено факт їх збереження в контексті дослідження 
традиційного народного українського костюма Середньої Наддніпрянщини, вишивки, ткацтва та 
традиційних ремесел. 

Ключові слова: заповідник, колекція, вишивка, ткацтво, традиції, пояс, сорочка.

В статье исследовано музейные предметы из фондовой коллекции Национального историко-
этнографического заповедника «Переяслав», которые поступили от одного владельца, проана-
лизированы раритеты, проведена систематизация и определен факт их сохранения в контексте 
исследования традиционного народного украинского костюма Средней Надднепрянщины, вы-
шивки, ткачества и традиционных ремесел. 

Ключевые слова: заповедник, коллекция, вышивка, ткачество, традиции, пояс, рубашка.

The article considers museum articles from the fund collection of the National Historical and 
Ethno graphic Preserve Pereyaslav received from a proprietor. It also analyses rare objects, classifies 
them and determines the fact of their maintenance in context of studying the Middle Over Dnipro 
Lands’ Ukrainian conventional folk costumes, embroidery, weaving, and traditional handicrafts. 

Keywords: preserve, collection, embroidery, weaving, traditions, belt, shirt. 

У сучасному житті перед народом 
поставлено ціль побудови грома-

дянського суспільства, важливим етапом 
становлення якого є розуміння духовних 
традицій, звичаїв, обрядів українсько-
го народу, що впродовж тисячоліть були 
регулятором дій людини в суспільстві, 
слугували засобом для формування мо-
ральних та духовних цінностей. Мова, 
музичні інструменти, кухня, житло, одяг 
розповідають про багатство культури, а їх 
вивчення є важливим у вихованні підрос-
таючого покоління в народних традиціях. 
Тож у музейних колекціях особливу увагу 
привертають речі, що вийшли з повсяк-
денного вжитку й не завжди зрозумілі в 
наш час. У добу інноваційних технологій, 
потужної індустріалізації та створення 
великих транскорпорацій, ми із зацікав-
ленням хочемо зазирнути в минуле і зро-
зуміти, як у далекі часи більшість речей 
ужитку виготовлялися вдома власноруч 
за допомогою нескладних приладів та ме-
ханізмів. Одним з важливих елементів 
людської цивілації був традиційний одяг, 

який вирізнявся вишуканістю і був ідеаль-
но пристосований до умов життя та кліма-
ту. Історично склалися традиційні форми 
пошиття і виготовлення одягу та речей 
домашнього вжитку, що передавалися з 
покоління в покоління і підтримувалися 
загальною думкою громади. Основними 
прядильними волокнами в українців ще 
з давніх часів були льон, коноплі та вов-
на. Оскільки у ХХІ ст. у більшості циві-
лізованих країн одяг домашнього вироб-
ництва майже вийшов з ужитку, сучасні 
відвідувачі із задоволенням оглянуть його 
елементи в зібранні старожитностей, що 
використовувалися в комплекті і були ви-
готовлені одним майстром. 

Наукова новизна дослідження поля-
гає в тому, що до сьогодні не проводився 
аналіз фондової колекції народного одягу 
Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – 
середини ХХ ст. із музейного зібрання 
Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» (далі – НІЕЗ 
«Переяслав»), ці старожитності не були 
предметом самостійного вивчення та екс-
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понування. Тож аналіз вищезгаданої про-
блеми допоможе більш коплексно осягну-
ти використання традиційного народного 
одягу, комплектування фондової колек-
ції, її збереження та представлення як 
для вузьких спеціалістів, так і для широ-
кого загалу в музейних колекціях Музею 
народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини (далі – МНАП), а ма-
теріал стане в нагоді під час планування 
експозицій, створення виставок і тематич-
них експозицій, підготовки лекційного 
матеріалу, популяризації та рекламуван-
ня музейних зібрань. 

Бережно збирав старожитності, зберігав 
та досліджував їх патріарх музейної спра-
ви України Михайло Іванович Сікорський 
(1923–2011) разом зі своїми однодумця-
ми – працівниками НІЕЗ «Переяслав». 
У фондах Заповідника зберігається велика 
кількість народних ікон Середньої Наддні-
прянщини, церковних стародруків, пред-
метів побуту, пам’яток народної дерев’яної 
архітектури. У жовтні 1964 року в НІЕЗ в 
окрему групу було виділено предмети, що 
виготовлялися з таких тканин («Т»), як-от: 
плис, оксамит, ситець, сатин, полотно, пар-
ча, вовна. Більшість предметів цієї групи 
виготовлялися майстрами власноруч, тоб-
то були домашнього виробництва. Історія 
досліджень традиційного народного одягу 
сягає давнини, проте вивчення старожит-
ностей групи «Т» фондової колекції НІЕЗ 
«Переяслав» ще не проводилися відповідно 
до аналізу художніх особливостей, різно-
маніття функцій і використання різних ма-
теріалів, технік виконання та художніх рі-
шень. Саме в цьому й виявляється новизна 
дослідження. Аналіз вищезгаданої пробле-
ми допоможе більш комплексно осягнути 
використання народного вбрання, збере-
ження та представлення в експозиції НІЕЗ 
«Переяслав». 

Мета нашого дослідження полягає в 
розкритті регіональних особливостей на-
родного одягу кінця ХІХ – середини 
ХХ ст. з фондової колекції НІЕЗ «Пере-
яслав» у контексті оновлення музейних 
експозицій та більш широкого їх пред-
ставлення відвідувачам скансену. Ґрун-
товне вивчення елементів народного одя-
гу, орнаментики, декоративних засобів 
оформлення речей, що належали одній 
родині та були виготовлені одним май-
стром, є важливим та актуальним, оскіль-
ки вирішує завдання привертання уваги 

до повсякденної культури, побуту, тради-
цій українського народу, а також популя-
ризації музейних зібрань. 

Цей джерелознавчий матеріал за три-
валий час (більшість речей виготовлені в 
кінці ХІХ – на початку ХХ ст.) і пору-
шення умов зберігання має пошкоджен-
ня та дефекти: забруднення, потемніння, 
природне старіння, втрату ниток, сліди, 
екскременти комах, почорніння, пожов-
клість, утворення жовто-бурих плям, 
деформацію основи, пігментні плями 
(грибок), розриви, переломи, потертості, 
плями невідомого походження, деформа-
цію та втрату кольору, погіршення кольо-
рових властивостей фарби. Тож детальне 
вивчення раритетних музейних предме-
тів, які існують в одному екземплярі й у 
дуже обмеженій кількості, має виняткову 
наукову і культурну цінність. 

Представники різних соціальних груп 
(ремісники, селяни, міщани та ін.) виріз-
нялися своєрідністю вбрання. Костюм у 
той час був своєрідним маркером, за яким 
визначалася належність людини до певної 
соціальної верстви. Найстійкішим щодо 
збереження традицій був одяг сільського 
населення, характерними рисами якого 
були декорована мальовничість, висока 
культура виробництва матеріалів для одя-
гу, створення різноманітних його форм, 
володіння багатьма видами та техніками 
декорування одягу. Основні елементи на-
родного одягу за своїм походженням були 
давньослов’янськими. Їх можна розпізнати 
за такими компонентами, як тунікоподібні 
сорочки, поясний одяг у вигляді прямо-
кутної смуги тканини або вузької орнамен-
тованої запаски. Костюм селянки завжди 
був барвистим та самобутнім. Він скла-
дався з довгої вишитої сорочки, поясного 
одягу у вигляді одного або двох незшитих 
полотнищ орнаментованої тканини, поясу 
(крайки). Заміжні жінки обов’язково но-
сили головні убори. Обувалися в шкіря-
ні чоботи, черевики або постоли, улітку 
часто ходили босоніж. Досить чітко вияв-
лялися тогочасні регіональні відмінності 
костюма Середньої Наддніпрянщини, що 
зберігалися впродовж життя кількох поко-
лінь і були пов’язані з ремісничими особ-
ливостями регіону, стійкими традиціями 
виробництва тканого одягу, а також техні-
кою та мотивами орнаментики. 

За спогадами Лідії Сергіївни Черед-
ніченко (1947 р. н.), завідувача науково- 
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дослідного сектору «Музей народного 
деко ративно-вжиткового мистецтва Київ-
щини», житель ки м. Переяслава-Хмель-
ницького, музейні працівники (ще із 60-х 
років ХХ ст.) розпочали збір експонатів 
групи «Т». Джерела комплектування фон-
дів були різноманітними – від випадкових 
надходжень (знищення будинків та сіл, 
що потрапили в зону будівництва Канів-
ської ГЕС) до надходження від громади та 
власників. Проводилися й цілеспрямовані 
експедиції та розшуки, з плановим дослі-
дженням одягу (польові дослідження, що 
фіксували назви предметів одягу, крою та 
шиття, кольорів та узорів, а також форми 
побутування окремих елементів одягу) [1]. 
На початковому етапі збору предметів 
вів ся документальний облік, створював-
ся музейний уніфікований паспорт, що є 
автентичним носієм джерела знань про 
предмет. До паспорту вносилася детальна 
інформація про предмет, що на сучасному 
етапі вивчення музейних цінностей дозво-
ляє детально і комплексно вивчати музей-
ну колекцію, проводити систематизацію та 
каталогізацію, доповнювати інформацію 
новими дослідженнями. 

Так, у ході експедиції до с. Москален-
ки Богуславського району (Київщина) 
в грудні 1974 року працівником фондів 
О. І. Юзвіковою в жительки с. Моска-
ленки В. К. Односум було виявлено та 
прийнято до фондів предмети, що під час 
використання могли поєднуватися в тра-
диційному комплекті. Корсетка (Т-2585) 
із чорної бавовняної тканини, з набив-
ним узором шовковими нитками («лис-
точки» і «палички») – до дев’яти вусів, 
з дев’ятьма вишневими ґудзиками. Прой-
ма рукавів і верхня пола обшиті чорним 
плисом, по низу – смужка плису. Під-
кладка – з домотканого полотна (із со-
рочки з вишивкою). Річ виготовлена в 
с. Москаленки у 1915 році. Бавовняна на-
бивна тканина, плис, машинне пошиття. 
Розмір: 60×100 см [2]. 

Спідниця (Т-2586) із чорної «шерстян-
ки» (у п’ять пілок). У поясі зібрана в 
дрібні збори. Пояс – з домотканого полот-
на, застібається на мідний ґудзик з «дво-
головим орлом». Унизу пришиті «коса» та 
смуга з такої самої тканини, «облямова-
на» синіми смужками. Зі споду – «лишт-
ва» з домотканого полотна, пофарбовано-
го в ольховій корі. Шилася в 1907 році. 
Розмір: 80×160 см [2]. 

Пояс (Т‑2587) жіночий, плетений із чер-
воної шерсті. На кінцях – китиці (13 і 11). 
Розмір: 230×9,5 см. Шився на початку 
ХХ ст. [2]. 

У грудні 1974 року сім’я переселенців 
із затоплених Канівським водосховищем 
сіл (с. Андруші) передала речі, що виго-
товляла Г. Булан на початку ХХ ст. Роди-
на оселилися в мікрорайоні Нові Андруші 
м. Переяслава-Хмельницького (вул. Ри-
бацька). Пояс (Т‑2597) жіночий, плетений 
вручну із червоних шерстяних ниток. На 
кінцях – довгі торочки. Пошитий напри-
кінці ХІХ ст. Вовна, ручна в’язка. Розмір: 
250×15 см [2]. 

Сорочка (Т‑2598) жіноча, вишита «дов-
банкою». Рукав – до уставки, вишитий 
«пухликами». Узор на уставці – «ключ» 
і «хрест». На рукаві – «ламане дерево» 
(чотири виводи). На чохлах – «кучеря-
ва кривулька», на комірі – «кривулька», 
край – «позубцьований». На подолі – ви-
від сірими нитками «вишеньки» («пру-
тиком»). Пошита на початку ХХ ст. До-
моткане полотно, «довбанка», «лиштва», 
«хрестик». Розмір: 125×158 см [2]. 

Сорочка (Т‑2596) жіноча, вишита нит-
ками, фарбованими в дубовій корі, «до-
вбанкою» і «лиштвою». На уставках – 
«морока», на рукавах – «ламана калина» 
(чотири виводи). На подолі – смуга «клю-
чиків», обведена кривулькою (вишита 
«лиштвою»). Пошита на початку ХХ ст. 
Розмір: 118×58 см [2]. 

Під час комплексного етнографічного до-
слідження Полтавщини в с. Коптів Мирго-
родського району в М. Р. Рогаль було вияв-
лено деякі речові джерела. Крайка (Т‑3682) 
вузенька. Фон – червоний, узор – «жучки» 
(зелені, голубі, рожеві, фіолетові, бузкові з 
білими «серединками»). На кінцях – довгі 
торочки. Належала М. А. Рогаль (друга 
половина ХІХ ст.). Шерсть, ручна робота. 
Розмір: 290×2,5 см [3]. 

Станок (Т‑3681) тканий, з різнокольо-
рового гарусу. Основа – червона шерсть. 
Узор затканий чорним, фіолетовим, зеле-
ним, малиновим, жовтим, оранжевим га-
русом та «бількою» («повні очі», «смуги» 
«прямокутник», усередині яких – «ром-
би» з чотирьох «ромбиків»). Куплений на 
базарі в Мирогороді в 10-х роках ХХ ст. 
На нижніх кутках – круглі китиці. Гарус, 
домашнє ткання. Розмір: 104×83 см [3]. 

Раритетні музейні предмети кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст, виготовлені 
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К. Я. Матвієнко та її матір’ю, було ви-
явлено в с. Кибенці Мирогородсько-
го району Полтавської області в грудні 
1976 року. Сорочка (Т‑3684) жіноча, ви-
шита білими нитками «вирізуванням» та 
«лиштвою». На уставках – сім «хрестів», 
«врізаних» у «ромбах», та смуга «трикут-
ників» з «кривулькою», утвореного «коло-
сочками», на рукаві вгорі – така ж смуга, 
нижче по рукаву – десять вертикальних 
«фігурних» смуг з «хрестами» в «ром-
бах». На подолі – «мережка» («дубові 
листочки» та геометричні фігури). Виши-
ла К. Я. Матвієнко (с. Кибенці, 1931 р.). 
Розмір: 128×85 см [3]. 

Рушник (Т‑3685), вишитий червони-
ми та чорними нитками «рушниковими 
швами». Узор – «дерево життя», на яко-
му – п’ять «гілок» і п’ять великих стилі-
зованих «квіток», унизу та вгорі – по дві 
стилізовані «пташки» з голівками – «кві-
точками». Обрамлений «гілкою» з «квіт-
ками» і «ягодками», обведеною «коз-
ликами» з обох боків. Вишивала мати 
К. Я. Матвієнко (с. Кибенці, 1900 рік). 
Домоткане полотно, ручна робота. Розмір: 
310×48 см [3]. 

Справжніми пам’ятками народного 
мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
є тканини, придбані в різні роки під час 
етнографічних експедицій до с. Устави-
ця Великобагачанського району Полтав-
ської області. Так, у грудні 1976 року в 
с. Уставиця у Я. Я. Носаль було виявлено 
та придбано до фондової колекції пред-
мети, що мають авторське повторення. 
Поворозка (Т‑3690, крайка, без узору, 
малинового кольору). На кінцях – вісім 
«бовтиків». Ткала Я. Я. Носаль (с. Уста-
виця, 1920 р.). Шерсть, домашнє ткання. 
Розмір: 208×4 см (довжина «бовтиків»: 
13 см) [3]. 

Поворозка (Т‑3691, крайка, без узору, 
малинова). На кінцях – по вісім «бовти-
ків». Ткала Я. Я. Носаль (1920 р.). Розмір: 
217×3,5 см (довжина бовтиків: 12 см) [3]. 

Поворозка (Т‑3692, крайка, без узору, 
малинова). На кінцях – по вісім «бовти-
ків». Ткала Я. Я. Носаль (1920 р.). Шерсть, 
домашнє ткання. Розмір: 211×4 см (до-
вжина бовтиків: 12 см) [3]. 

Станочок (Т‑3689) тканий. Узор – «ша-
фарики». Основа – червоні шерстяні нит-
ки, узор затканий різнокольоровим гару-
сом, а також білими простими нитками 
(білих «прямокутників» найбільше) через 

один кольоровий. Ткала Я. Я. Носаль 
(1920 р.). Розмір: 100×74 см [3]. 

У цьому ж с. Уставиця у М. Ф. Ску-
йогди було придбано предмети, що ви-
готовляла Ганна Хомівна Калитан та 
М. Ф. Скуйогда. Станочок (Т‑3696), тка-
ний різнокольоровим гарусом. Узор – «по-
рожні очі» (у «прямокутниках» – малень-
кі «прямокутнички», у яких – шестикутна 
«зірка», та «уздички» («гвоздички»)). 
Ряди узорів чергуються між собою. Ткала 
Г. Х. Калитан (1927 р.). Шерсть, гарус, 
ручне ткання. Розмір: 111×90 см [3]. 

Станочок (Т‑3697) тканий. Різнокольо-
ровий гарус. Узор – «порожні очі». На 
місці зшиву – вузька смужка узору (по-
перечні сині, червоні та зелені смужки). 
Ткала Г. Х. Калитан (1930 р.). Розмір: 
111×83 см [3]. 

Станочок (Т‑3698) жіночий, вишитий 
білими, чорними та червоними нитками 
«гладдю» та «мережкою». Рукав – до 
уставки, пришитий «штапівкою». Узор – 
кривульки «кучеряві» (у заглибинах – 
«гілочка» з дрібними «квіточками»: на 
уставці – горизонтальна, на рукаві – три 
вертикальні). На чохлах – «ромбики», на 
подолі – «мережка», «прутичина», «кри-
вулька». Унизу поли з’єднані «черврнят-
ком». Вишивала М. Ф. Скуйогда (1955 р.). 
Домоткане полотно, ручна вишивка. Роз-
мір: 122×72 см (рукав: 66×24 см). Акт 
№ 1276 [3]. 

У цьому ж с. Уставиця у грудні 1976 
року у Г. П. Огромної було придбано 
предмети, що виготовила Марина Трохи-
мівна Яворська та Г. П. Огромна. Станок 
(Т‑3699), затканий різнокольоровим га-
русом. Узор – «прямокутники», усереди-
ні яких – «ромби» (один ряд) та «рожі» 
(другий ряд). Ці ряди чергуються. На міс-
ці зшиву – вузенька смуга узору, утворе-
на «з’єднувальним швом», червона, чорна 
та синя смужки. Ткала М. Т. Яворовська 
(кінець ХІХ ст.). Шерсть, гарус, ткання. 
Розмір: 109×88 см [3]. 

Запаска (Т‑3700) з домотканої чорної 
шерсті, вишита червоними, голубими, 
зеленими, синіми, жовтими та оранже-
вими шерстяними нитками «хрестиком». 
Узор – смуга «винограду» та смуга «бов-
тиків» з «квітками». До запаски пришиті 
поворозки рожевого кольору (з гарусу), 
на кінцях – китиці. Ткала й вишивала 
М. Т. Яворовська (ткала 1903 року, виши-
вала 1943 року). Шерсть, ткання, вишив-
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ка. Розмір: 80×51 см (довжина поворозок: 
198 см) [3]. 

Сорочка (Т‑3701) жіноча, вишита біли-
ми, синіми та жовтими нитками «гладдю» 
і «набіруванням». Узор – на уставці. На 
верхній частині рукава – смуги «хрестів» 
з «ромбиками», по рукаву нижче – три 
вертикальні виводи: 7- та 6-«кутники», 
з’єднані між собою «лінією»; з верхніх 
«кутів» «6-кутника» виходить «гілочка» 
з «овесцем», з нижніх – по «парі» «лис-
точків», усередині – «ромбики», між виво-
дами – по сім таких самих «ромбиків». На 
подолі – «мережка» («квіточки» та «дубові 
листочки», з’єднані унизу «черв’ячком»). 
Вишивала Г. П. Огромна (1941 р.). Домо-
ткане полотно, ручна вишивка. Розмір: 
135×73 см (рукав: 71×23 см) [3]. 

Пояс (Т‑3702) жіночий, вузький, бузко-
вого кольору, на кінцях – невеликі китиці 
з «вузликами». Ткала М. Т. Яворовська 
(1930 р.). Вовняна пряжа, ткання. Розмір: 
242×1,6 см [3]. 

У липні 1985 року музейні працівники 
провели етнографічне обстеження с. Уста-
виця, де в О. Й. Бабенко було придбано 
пояс (Т‑6247) жіночий, широкий, черво-
ного кольору, підрублений на кінцях світ-
лою ниткою. Ткала О. Й. Бабенко (30-ті 
роки ХХ ст.). Ручна робота, вовняні нит-
ки. Розмір: 246×6 см [5]. 

Поділка від жіночої сорочки (Т‑6248), 
вишита «вирізуванням» та «лиштвою» (бі-
лими нитками), підрублена «ляхівкою»-
«двійчаткою». Узор – смуга «оріхового 
вирізування», переписаного повздовжні-
ми «споюваними ромбами». Під узором – 
«ланцюжок». Вишивала О. Й. Бабанко, 
(с. Уставиця, 30-ті роки ХХ ст.). Ручна 
робота, домоткане полотно, білі нитки. 
Розмір: 68,5×11,5 см [5]. 

Сорочка (Т‑6249) жіноча, вишита бі-
лими та синіми нитками «лиштвою», 
«зерновим виводом», «ретязем» та «пру-
тиком», підрублена «ляхівкою». Рукав – 
до уставки, пришитий «штапом», шийний 
виріз – «каре», розріз пазухи – глибокий. 
Узор на уставці та рукаві – поперечний. 
Три виводи вгору («ламане дерево» з «рі-
заним листям» та «гронами винограду»). 
На подолі – смуга «мережки» («5-пелюст-
кові квіти» з «листям» та «ягідкою»). Ви-
шивала О. Й. Бабенко (с. Уставиця, 30-ті 
роки ХХ ст.). Ручна робота, домоткане 
полотно, нитки. Розмір: 123×69 см (рукав: 
60×22 см) [5]. 

Попередниця (Т‑6250) із цупкої чорної 
суконної тканини, оздоблена червоним 
плисом і голубою стрічкою, обрамлена 
внизу п’ятьма поперечними смужками – 
однією широкою чорною, двома голубими 
та двома вузенькими червоними, підшита 
на звороті чорною сатиновою тканиною. 
Полотнище – прямокутної форми, у пояс 
вшита коричнева зав’язка з торочками на 
кінцях. Бокові краї і низ попередниці об-
рамлені широкою смугою плису Шила 
О. Й. Бабенко (30-ті роки ХХ ст.). Руч-
на робота, сукно, стрічка, плис. Розмір: 
74×57 см [5]. 

Рушник (Т‑6251) весільний, вишитий 
чорними, червоними та голубими нитками 
«хрестом» і «штапом». Узор – поперечний 
вивід «ламаного дерева» з «калиновою 
квіткою» та «листочками». Узор обрам-
лений «кривулькою» (у заглибинах – 
«гвоздички»). На заглибинах рушничка 
прив’язані «мотузочки» для зав’язування 
через плече, оскільки так пов’язували лю-
дей. Вишивала О. Й. Бабенко (30-ті роки 
ХХ ст.). Ручна робота, домашнє полотно, 
заполоч. Розмір: 218×44 см [5]. 

У цьому ж досліджуваному регіо-
ні (с. Устивиця) в липні 1985 року в 
Г. П. Перетятько було придбано жіночу 
сорочку (Т‑6255), вишиту білими нитками 
«лиштвою» та «вирізуванням». Рукав – 
до уставки, пришитий «штапом», шийний 
виріз – «каре», розріз пазухи – глибокий, 
поділ підрублений «потрійним прутиком». 
Узор на уставках – горизонтальний (вивід 
«ламаного дерева» з «волошками» на вер-
шинах і «вирізуваннями» (по три) у за-
глибинах). На рукаві – три виводи (вго-
ру) «ламаного дерева» з «листочками» 
(по три) та «вирізуваннями» (по два). На 
подолі – «вирізування» («хрестами») зі 
«ступінчастими трикутниками» над узо-
ром («ланцюжок»). Вишивала Г. П. Пере-
тятько (50-ті роки ХХ ст.). Домоткане по-
лотно, білі нитки, «вирізування». Розмір: 
126×71,5 см (рукав, завдовжки 35 см) [5]. 

Рушник (Т‑6256), вишитий рожевою 
«заполоччю», на п’яльцях, «рушникови-
ми швами», «дволичко», підрублений «го-
родками». Узор – «дерево життя», «вазон» 
(у формі «глечика») з двома «гілками», на 
яких розміщено десять великих і менших 
«витягнутих» круглих «квіток» з «лис-
точками». Унизу по кутках та по «полю» 
рушника – «обводки» («хрестовидні ком-
позиції» (десять по дві) з «листочків» та 
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«тичинок»). Бокова обводка – «в’юнчик» 
з «ягідками» (у заглибинах), орнаменто-
ваний «кривулькою» (з «крапочками» та 
«павучками»). Вишивала бабуся Г. П. Пе-
ретятько (с. Устивиця, кінець ХІХ ст.). 
Ручна робота, домоткане полотно, запо-
лоч п’яльцями. Довжина – 280 см [5].

Сорочка (Т‑6257) жіноча, вишита бі-
лими й чорними нитками «лиштвою» та 
«вирізуванням». Рукав – до уставки, при-
шитий «штапом», шийний виріз – «каре», 
розріз пазухи – глибокий, поділ підру-
блений «потрійним прутиком». Узор на 
уставці – смуга «ромбів» з «листочками», 
розділеними «гребінцями»; обрамлений 
«кривулькою». На рукаві – три «гіль-
ця», утворені шістьма (по два) «лама-
ними деревами», усередині – «купочки», 
на зовнішніх гранях – «листочки». На 
подолі – вивід із «завитками» та «скру-
ченим листям». Над узором – «ляхівка»-
«двійчатка». Вишивала Г. П. Перетятько 
(50-ті роки ХХ ст.). Ручна робота, домот-
кане полотно, заполоч. Розмір: 120×82 см 
(рукав: 65×24 см) [5]. 

Сорочка (Т‑6258) жіноча, вишита бі-
лими нитками «лиштвою» та «вирізу-
ванням». Рукав – до уставки, пришитий 
«черв’ячком» та «пухликами». Узор на 
уставках – смуги, на зовнішніх стінках – 
«листочки», у заглибинах – «вилочки»; 
обрамлений «кривулькою». На рукаві – 
три «гільця», утворені з «повного малого 
дерева», усередині – два «кущики» з дріб-
ненькими квіточками, на зовнішніх стін-
ках – «різані листочки», у заглибинах – 
«кущики» (по два). На подолі – вивід 
із «завитків», обрамлений «ляхівкою»-
«двійчаткою». Вишивала Г. П. Перетять-
ко (50-ті роки ХХ ст.). Розмір: 130×72 см. 
(рукав: 61×24 см) [5]. 

Рушник (Т‑6259), вишитий білими 
нитками «лиштвою» та «вирізуванням». 
Узор – смуга «клинців», розділених «ром-
бами» й «трикутниками», угорі та вни-
зу – смуга «ступінчастих ромбів» з «лис-
точками», у заглибинах яких – «хрести». 
Підрублений «ляхівкою»-«двійчаткою». 
До рушника пришито мереживо («щіль-
не»), «бовтики», «завитки», «ромби», на 
кінцях – круглі «зубчики». Вишивала 
Г. П. Перетятько (50-ті роки ХХ ст.). Руч-
на робота, домоткане полотно, заполоч. 
Розмір: 258×48 см [5]. 

Сорочка (Т‑6260) жіноча, вишита бі-
лими та бузковими нитками «гладдю». 

Рукав – до уставки, пришитий «штапом», 
шийний виріз – «каре», розріз пазухи – 
глибокий, поділ підрублений «потрійним 
прутиком», комір – «зубцьований». Узор 
на уставках і рукаві – «кривулька» з «ко-
лосочками» та «різаними листочками»; 
обрамлений «кучерявою кривулькою». 
На подолі – смуга «прутика» («завитки» 
з «трояндами»). На комірі – «квіточки». 
Вишивала Г. П. Перетятько (50-ті роки 
ХХ ст.). Ручна робота, домоткане полот-
но, шовкові нитки. Розмір: 114,5×72 см 
(рукав: 57×26 см) [5]. 

У с. Устивиця в М. М. Луценко в 
1985 році було виявлено речі, виготовлені 
майстром власноруч. Карман (Т‑6261) по-
шито з різнокльорових клаптиків ткани-
ни, де домінує голубий колір. Підшитий 
цупкою білою тканиною. Прикрашений 
голубими, синіми, зеленими, бордовими 
смугами, на яких нашиті різнокольорові 
«зубці». Обрамлений чорною тканиною, 
що переходить у «петельки», куди закла-
дався пояс. Шила М. М. Луценко (30-ті 
роки ХХ ст.). Ручна робота, синтетична 
бавовняна тканина. Розмір: 26×20 см. На 
звороті тканина покошлатилася [5]. 

Поділ (Т‑6262) від жіночої сорочки, 
вишитий білими нитками «прутиком». 
Узор – смуга «споєних ромбів» з «листоч-
ків», усередині – «маленькі ромби». Сороч-
ка підрублена «ляхівкою»-«двійчаткою». 
Вишивала М. М. Луценко (30-ті роки 
ХХ ст.). Ручна робота, домоткане полот-
но, білі нитки. Розмір: 76×10 см [5]. 

Поділ (Т‑6263) від жіночої сорочки, 
вишитий білими нитками «прутиком». 
Узор – смуга «ступінчастих ромбів», 
що чергуються з «дубовими листочка-
ми». Сорочка підрублена «ляхівкою»-
«двійчаткою». Вишивала М. М. Луцен-
ко (30-ті роки ХХ ст.). Ручна робота, 
домоткане полотно, білі нитки. Розмір: 
77×13 см [5]. 

Поділ (Т‑6264) від жіночої сороч-
ки, вишитий зеленими, голубими та бі-
лими нитками «хрестом» та «штапом». 
Узор – суцільна композиція з п’яти «кві-
точок-пірамідок», над узором – «ланцю-
жок». Сорочка підрублена «ляхівкою»-
«двійчаткою». Вишивала М. М. Луценко 
(30-ті роки ХХ ст.). Ручна робота, домо-
ткане полотно, заполоч, хрест, штап. Роз-
мір: 78×11,5 см [5].

Попередниця (Т‑6265) із чорної тонкої 
вовняної тканини. Оздоблена аплікацією 
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з голубої, рожевої та світлокоричневої 
стрічки. Полотнище – прямокутної фор-
ми, у поясі – залишки від світлокорич-
невої зав’язки. Аплікація розміщена вни-
зу. Між двома рожевими – одна голуба 
смужка, а під ними – «кривулька» з ро-
жевої та світлокоричневої стрічок. Шила 
М. М. Луценко (30-ті роки ХХ ст.). Руч-
на робота, домоткане полотно, заполоч. 
Розміри: 72×55 см [5].

Пояс (Т‑6267) жіночий, рожевий, ву-
зенький, на кінцях – по п’ять китичок. 
Ткала М. М. Луценко (30-ті роки ХХ ст.). 
Ручна робота, вовняні нитки. Розмір: 
245×2 см [5].

Станочок (Т‑6268) – «червонятка». 
Основа – червоні вовняні нитки, піткан-
ня – «білька» і бавовняні червоні, роже-
ві, оранжеві, фіолетові, салатні, жовті та 
зелені нитки. Узор («гвоздички») роз-
ділений на чіткі прямокутні «клітини». 
Сорочка зшита «плахтовим швом», під-
рублена «городками». По краях – «со-
сонка». Ткала М. М. Луценко (30-ті роки 
ХХ ст.). Ручна робота, вовняні нитки, 
«білька». Розмір: 83×101 см [5]. 

Рушник (Т‑6269), вишитий коричне-
вою «заполоччю» «рушниковими швами», 
на п’яльцях, «дволичко», підрублений 
жовтими нитками «подвійним прутиком». 
Узор – «дерево життя» (два «вазончики», 
від яких відходить по три «гілочки», де 
на вершині кожної – кругла 8-пелюсткова 
«квітка з листочками», над якими – «ку-
щик» із завитків та круглих стилізова-
них «квітів»). Поле рушника обрамлене 
«в’юнчиком» із завитків та «різаних лис-
точків», а також «кривулькою». Такі руш-
ники вважалися весільними, їх дарували 
родичам нареченої. Вишивала М. М. Лу-
ценко (30-ті роки ХХ ст.). Ручна робо-
та, домоткане полотно, заполоч. Розмір: 
280×50 см [5]. 

29 липня 1985 року майстриня Н. Г. Гон-
чаренко, яка проживала в с. Устивиця 
 Великобагачанського району (Полтавщи-
на), передала до фондів сорочку (Т‑6270) 
жіночу, вишиту білими і голубими нит-
ками «лиштвою», «штапом», «хрестиком» 
та «мережкою». Рукав – до уставки, при-
шитий «штапом», шийний виріз – «каре», 
розріз пазухи – глибокий. Узор на устав-
ках та на рукаві під уставкою – поперечні 
«кривульки» з «різаними листочками» на 
«вершинах» та «клинцями» у заглиби-
нах, обрамлені «ланцюжком-штапівкою». 

На рукаві (у три ряди) – 11 «гілочок» 
з «різаними листочками» (по три). На по-
долі – смуга «мережки» («розмаятика»), 
у заглибинах якої – «ступінчасті трикут-
ники». Знизу узор обрамлений «потрій-
ним прутиком», а зверху – «ланцюжком». 
Вишивала Н. Г. Гончаренко (40-ві роки 
ХХ ст.). Ручна робота, домоткане полот-
но, заполоч. Розмір: 120×72 см (рукав: 
70×24 см) [5].

Попередниця (Т‑6271) з м’якої тов-
стої тканини чорного кольору, оздоблена 
чорним плисом. Полотнище – прямокут-
ної форми. У пояс ушиті рожеві зав’язки 
(з китицями на кінцях). Бокові краї та 
низ попередниці обрамлені широкою сму-
гою плису, а внизу вона оздоблена чотир-
ма смугами плису (одна з них – широ-
ка) – вистрочкою подвійними прямими 
лініями та «кривулькою» з «листочків». 
На звороті попередниця підшита до поло-
вини сатиновою синьою тканиною. Шила 
Н. Г. Гончаренко (40-ві роки ХХ ст.). 
Ручна робота, плис, сатин, бавовняне 
ткання (фланель). Розмір: 53×56 см (дов-
жина зав’язки 1 – 167 см, а зав’язки 2 – 
209 см) [5]. 

Станочок (Т‑6272) – «червонятка», 
зшитий «платковим швом». Основа – вов-
няні нитки, піткання – червоними, «біль-
кою», бузковими, зеленими, жовтими, чор-
ними, рожевими, оранжевими, кремовими 
та салатними нитками. Узор розділено на 
чіткі прямокутні «клітинки», у яких роз-
міщено ще один узор. Центральна части-
на – «пуста клітинка», угорі і по боках – 
«зірочки», уздовж місця зшиву – смуги з 
«клітин» без білих ниток, по всьому ста-
ночку – узор з «більки», розташований 
у шаховому порядку. Ткала Н. Г. Гонча-
ренко (с. Устивиця, 40-ві роки ХХ ст.). 
Ручна робота, вовняні нитки, «білька», 
ткацький верстат. Розмір: 80×104 см [5]. 

У цей самий час із с. Устивиця (Пол-
тавщина) до фондів було прийнято ав-
торські роботи М. П. Воронько. Пояс 
(Т‑6379) жіночий, тканий рожевими вов-
няними нитками, на кінцях яких – то-
рочки. Ткала М. П. Воронько (30-ті роки 
ХХ ст.). Ручна робота, вовняні нитки. 
Розмір: 216×3,8 см [5]. 

Сорочка (Т‑6380) жіноча, вишита біли-
ми і голубими нитками «гладдю», «вирі-
зуванням», «прутиками», підрублена «по-
трійним прутиком». Рукав – до уставки, 
пришитий «штапом», виріз – круглий, 
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розріз пазухи – глибокий. Узор на устав-
ках та під уставкою – «кривулька», на вер-
шинах якої – «гілочки», у заглибинах – 
«вирізування» (по шість) у три ряди, що 
розташовані в шаховому порядку. На по-
долі – вивід з 8-пелюсткових «квіток» із 
«завитками». Вишивала М. П. Воронько 
(30-ті роки ХХ ст.). Лляні нитки, домо-
ткане полотно, «вирізування», «прутик», 
«гладь», плис, «вирізування». Тканина – 
виношена [5]. 

Наступним досліджуваним музейними 
працівниками селом стала Михайлівка 
Великобагачанського району Полтавщини 
(липень 1983 рік), де в М. В. Кудрі було 
придбано речі, виготовлені П. Ю. Ку-
дрею. Пояс (Т‑6240) жіночий, вузький, 
рожевого кольору, на кінцях якого – по 
шість китичок. Ткала П. Ю. Кудря (30-ті 
роки ХХ ст.). Ручна робота, вовняні нит-
ки. Розмір: 232×2 см [5]. 

Станок (Т‑6241) – «червонятка». Осно-
ва – червоні вовняні нитки, піткання – 
зеленими, червоними, фіолетовими, оран-
жевими, рожевими, бузковими, чорними, 
вишневими та жовтими вовняними нитка-
ми і «бількою». Узор посередині – «пуста 
клітка», зверху та по краях – «зірочки». 
Посередині станок з’єднаний червоними 
та чорними нитками, знизу – підрублений 
«плахтовим швом». Ткала П. Ю. Кудря 
(30-ті роки ХХ ст.). Ручна робота, вов-
няні нитки, «білька», ткацький верстат. 
Розмір: 100×86 см [5]. 

Сорочка (Т‑6230) жіноча, вишита бі-
лими нитками «лиштвою», «вирізуван-
ням», «ретязем» та «зерновим» виводом. 
Рукав – до уставки, пришитий по краях 
«штапом», у середній частині – «пухли-
ками» та «черв’ячком», шийний виріз – 
«каре», розріз пазухи – глибокий. Ручна 
робота. Поділ підрублений «ляхівкою». 
Узор на уставці – поперечний, на рука-
ві – три поздовжні виводи «ламаного де-
рева» з «різаними листочками», вишити-
ми «лиштвою». У заглибинах – «клинці» 
(«вирізування»). На подолі – смуга «сту-
пінчастих ромбів», що чергуються з «ко-
сими хрестами» («вирізуванням»). Ви-
шивала П. Ю. Кудря (30-ті роки ХХ ст.). 
Розмір: 122×78 см (рукав: 68×26 см [5]. 

Сорочка (Т‑6231) жіноча, вишита чер-
воними, білими і жовтими нитками «вирі-
зуванням», «лиштвою» та «прутиком», об-
ведена «ланцюжком». Рукав – до уставки, 
пришитий по краях «штапом», у середній 

частині – «пухликами» та «черв’ячком». 
Поділ підрублений «ляхівкою». Узор 
на уставці – поперечна смуга «ламаного 
дерева» з «різаними листочками», у за-
глибинах – «хрести» («вирізування»). 
На рукаві (у шаховому порядку) – шість 
рядів «горників». На комірі – «хвиляста 
смужечка». На подолі – вивід з 3-пелюст-
кових «листочків» («прутиком»). Виши-
вала П. Ю. Кудря (30-ті роки ХХ ст.). 
Ручна робота, домоткане полотно, білі та 
жовті нитки. Розмір: 120×70 см (рукав: 
65×24 см) [5]. 

Сорочка (Т‑6232) жіноча. Рукав – до 
уставки, пришитий «штапом», шийний 
виріз – «каре», розріз пазухи – глибокий. 
Поділ підрублений «ляхівкою». Сорочка 
вишита червоними і білими (шовковими) 
нитками «лиштвою» та «вирізуванням». 
Узор на уставці та на рукаві під устав-
кою – смуги «ромбів» з «листочками», 
усередині яких – маленькі «ромбики», 
де між ними – «хрести» («гребінцевою 
лиштвою»). Смуги обрамлені «кривуль-
кою». На рукаві – шість «ламаних дерев», 
що (по два) утворюють «гільце», усереди-
ні якого та між ними – «кучочки», а на 
зовнішніх гранях – «листочки» та «ко-
лосочки». На подолі – «ламана гілка», 
у заглибинах якої – «гілочки» з «листоч-
ками» (по три). Вишивала П. Ю. Кудря 
(30-ті роки ХХ ст.). Домоткане полотно, 
заполоч [5]. 

Сорочка (Т‑6233) жіноча, вишита біли-
ми нитками «гребінцевою», «сухарцевою 
шитвою» та «вирізуванням». Рукав – до 
уставки, пришитий «штапом», шийний 
виріз – «каре», розріз пазухи – глибокий. 
Поділ підрублений «ляхівкою». Узор на 
уставці та на рукаві – ряд «уставкової 
смуги» 8-пелюсткових «квіток», розділе-
них «хрестами» з «вилочок», у заглиби-
нах яких – «вилочки». Смуги обрамлені 
«кривулькою» з «ромбиків» та «рисочок». 
На рукаві (у шаховому порядку) – чоти-
ри ряди «кучерявих віконечок». На по-
долі – смуга «ступінчастих ромбів», ви-
шитих «гребінчастою лиштвою». Вишила 
П. Ю. Кудря (20-ті роки ХХ ст.). Ручна 
робота, домоткане полотно, білі нитки. 
Розмір: 130×73 см (рукав: 66×24 см) [5]. 

Сорочка (Т‑6235) жіноча, вишита бі-
лими (шовковими) та голубими нитками 
«лиштвою», «вирізуванням», «верхоплу-
том» та «прутиком». Рукав – до устав-
ки, пришитий «штапом», шийний ви-
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різ – «каре», розріз пазухи – глибокий. 
Поділ підрублений «ляхівкою», «позуб-
цьований». Узор на уставці та на рука-
ві під уставкою – смуги «ступінчастих» 
і «кучерявих ромбів» (обрамлених «ви-
різуваннями», що чергуються (по три), 
та «гребінцевою лиштвою»). На рукаві – 
п’ять поздовжніх, розділених «верхоплу-
том», рядів «ступінчастих ромбів», «ку-
черявих віконечок» та «вирізування» (по 
п’ять). На подолі – смуга «прутика» та 
«вирізування» («гілочки» і «хрестики»). 
На комірі – «свиняча стежечка». Виши-
вала П. Ю. Кудря (20-ті роки ХХ ст.). 
Домоткане полотно, сирові нитки, шов-
кові нитки. Розмір: 134×70 см (рукав: 
64×28 см) [5]. 

Станок (Т‑6241) – «червонятка». Осно-
ва – червоні вовняні нитки, піткання – 
зеленими, червоними, фіолетовими, оран-
жевими, рожевими, бузковими, чорними, 
вишневими, жовтими вовняними нитками 
та «бількою». Узор посередині – «клітка», 
зверху і по краях – «зірочки». Посереди-
ні станок з’єднаний червоними та чорни-
ми нитками, знизу – підрублений «плах-
товим швом». Ткала П. Ю. Кудря (30-ті 
роки ХХ ст.). Ручна робота, вовняні нит-
ки, «білька», ткацький верстат. Розмір: 
100×86 см [5]. 

Із с. Михайлівка Великобагачансько-
го району Полтавщини ця ж майстриня, 
П. Ю. Кудря, у липні 1986 року переда-
ла до фондів деякі речові джерела. Пояс 
(Т‑6613) жіночий (крайка, вузька, вишне-
вого кольору, на краях – бахрома). До ньо-
го кріпився карман. Ткала П. Ю. Кудря. 
(30-ті роки ХХ ст.). Шерстяні нитки, до-
машнє виробництво. Розмір: 230×1 см [6]. 

Сорочка (Т‑6610) жіноча, вишита бі-
лими і рожевими нитками «лиштвою», 
«вирізуванням» та «прутиком». Рукав – 
з «поликом», розріз пазухи – глибокий. 
Поділ підрублений «ляхівкою». Узор на 
подолі – поперечний, а на рукаві – три 
поздовжні виводи «ламаного дерева» 
(«лиштвою»), у заглибинах – «клинці» 
(«вирізування»). На подолі – вивід з «лис-
точків» та «квітів». Вишивала П. Ю. Ку-
дря (30-ті роки ХХ ст.). Домоткане по-
лотно, заполоч, ручна робота. Розмір: 
127×64 см (рукав: 65×22 см) [6]. 

Сорочка (Т‑6611) жіноча, вишита чор-
ними, жовтими, рожевими та білими 
нитками «хрестиком» і «прутиком». Ру-
кав – з «поликом», пришитий «штапом», 

у середній частині – «черв’ячком», розріз 
пазухи – глибокий. Поділ підрублений 
«ляхівкою». Узор на «полику» – попере-
чний вивід з «троянд», що чередуються з 
«листочками» та «пуп’янками». Вивід об-
рамлений «кривульками» з «листочків». 
На рукаві (у шаховому порядку) – чотири 
ряди «троянд» з «бутонами». На подолі – 
полоса «ромбів». Вишивала П. Ю. Кудря 
(40-ві роки ХХ ст.). Домоткане полотно, 
заполоч, ручна робота. Розмір: 130×70 см 
(рукав: 68×24 см) [6]. 

Пояс (Т‑6612) жіночий (крайка, широ-
ка, темно-коричневого кольору, на кінчи-
ках – бахрома). Ткала П. Ю. Кудря (30-ті 
роки ХХ ст.). Шерстяні нитки, домоткане 
полотно. Розмір: 230×1 см [6]. 

Пояс (Т‑6613) жіночий (крайка, вузь-
ка, вишневого кольору, на кінцях – бах-
рома). До поясу кріпився карман. Ткала 
П. Ю. Кудря (30-ті роки ХХ ст.). Шер-
стяні нитки, домоткане ткання. Розмір: 
230×1 см [6]. 

Фартух (Т‑6615) жіночий із чорної 
х / б тканини. Бокові сторони і низ об-
шиті полосами плису. Під ними – гео-
метричний узор, вистрочений світло- 
коричневими нитками. У верхній частині 
пришита тасьма з темно-синьої шерстя-
ної тканини. Фартух підшитий полоса-
тою х / б тканиною. Шила П. Ю. Кудря 
(20-ті роки ХХ ст.). Ручна робота. Роз-
мір: 83×51 см [6]. 

Рушник (Т‑6616) весільний, вишитий 
червоними та чорними нитками «рушни-
ковими» швами, підрублений «шаховим 
швом». Узор – «дерево життя». В осно-
ві «стебла» – кругла багатопелюсткова 
«квітка». Усередині та на вершині «стеб-
ла» (дзеркально) – такі самі «квітки», від 
яких відходять «гілочки» з маленькими 
гостроконечними «квіточками» із чорни-
ми «серединками». Над узором, що об-
рамлений «кривулькою», – три «кущі» 
3-пелюсткових «квітів» з «листочками» та 
«бутонами». Нижня «лиштва» – «споюва-
на кривулька» з «гілочок», по центру та в 
заглибинах – 5-пелюсткові «квіти», уни-
зу – «кривулька». Вишивала П. Ю. Ку-
дря (20-ті роки ХХ ст.). Домоткане полот-
но, червоні та чорні нитки, ручна робота. 
Розмір: 270×48 см [6]. 

Поділ (Т‑6617) від жіночої сорочки, 
вишитий білими нитками «прутиком», 
підрублений «ляхівкою». Узор – полоса 
«хрестів», що утворюють «ромби». Ви-
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шивала П. Ю. Кудря (20-ті роки ХХ ст.). 
Домоткане полотно, білі нитки, ручна ро-
бота. Розмір: 144×15 см [6]. 

Поділ (Т‑6618) від жіночої сорочки, 
вишитий білими нитками «прутиком», 
підрублений «ляхівкою». Узор – «клю-
чі» і «хрести» із «вилочок»; обрамлений 
«прутиком». Вишивала П. Ю. Кудря 
(30-ті роки ХХ ст.). Домоткане полот-
но, білі нитки, ручна робота. Розмір: 
155×13 см [6]. 

Поділ (Т‑6619) від жіночої сорочки, 
вишитий білими нитками «прутиком», 
підрублений «ляхівкою». Узор – по-
лоса «ромбів» з «гілочок». Усередині 
«ромбів» – менші «ромбики», на стиках 
яких – «вітрячки». Вишивала П. Ю. Ку-
дря (20-ті роки ХХ ст.). Домоткане по-
лотно, білі нитки, ручна робота. Розмір: 
142×13 см [6]. 

У цьому ж регіоні в с. Гоголево Велико-
багачанського району (Полтавщина) в 
Олександра Івановича Даценка було при-
дбано речі, які виготовила його мати – 
О. О. Кулик. Пояс (Т‑6443) жіночий, 
килимовий, домотканий, тканий жовти-
ми, фіолетовими, червоними, рожевими, 
зеленими, білими та чорними вовняними 
нитками. Основа – сирові нитки. Узор – 
«хрести», що чергуються зі стилізовани-
ми «листочками». На кінцях – «смужка» 
різнокольорових «квадратиків», обведе-
на фіолетовою «рамкою», а також темні 
торочки, зроблені з вовняних та гарусо-
вих ниток. Передав О. І. Даценко, а тка-
ла його мати – О. О. Кулик (30-ті роки 
ХХ ст.). Вовняні, сирові нитки, гарус, 
ручна робота. Розмір: 226×3 см [5]. 

Станочок (Т‑6442) – «червонятка»; 
зшитий і підрублений платковим швом. 
Основа – червоні вовняні нитки, піткан-
ня – червоними, рожевими, зеленими, чор-
ними, бузковими, фіолетовими гарусовими 
нитками та «бількою». Узор посередині – 
«недогони» з «пальчиками», зверху та по 
краях – «зірочки», по краях – «сосон-
ка». Передав О. І. Даценко, а ткала його 
мати – О. О. Кулик (30-ті роки ХХ ст.). 
Вовняні, гарусові нитки, «білька», ручна 
робота. Розмір: 107×88 см [5]. 

У листопаді 1990 року в с. Велика Ка-
ратуль Переяслав-Хмельницького райо-
ну Київської області в Г. Т. Порало було 
виявлено деякі речові джерела. Сорочка 
(Т‑8510) жіноча, вишита чорними і біли-
ми сировими нитками «довбанкою», «ме-

режкою» та «лиштвою». Рукав – до устав-
ки, пришитий «пухликами» та «штапом». 
Чохли широкі, «позубцьовані». Розріз па-
зухи – неглибокий, шийний виріз – кру-
глий. Узор на уставках – смуга «мереж-
ки» («кучерява кривулька»). «Мережка» 
обрамлена з обох боків «правильними 
кривульками». На подолі – «кривулька» 
та «довбанка». Передала Г. Т. Порало 
(перша половина ХХ ст.). Домоткане по-
лотно, сирові нитки, «мережка», «довбан-
ка», ручна робота. Розмір: 128×71 см (ру-
кав: 70×31,5 см) [7]. 

Сорочка (Т‑8509) жіноча, вишита чор-
ними нитками «довбанкою», «штапом», 
«ретязем», «хрестиком» та «лиштвою». 
Рукав – до уставки, пришитий «пухлика-
ми» та «штапом», між яким – «гречечка». 
Чохли широкі, «позубцьовані», розріз па-
зухи – неглибокий , шийний виріз – кру-
глий. Узор на уставці – «споювані ром-
би», у середині – стилізовані «зірочки». 
На подолі – «кривулька», «довбанка», 
у заглибинах якої – «крильця», вишиті 
«лиштвою». Передала Г. Т. Порало (пер-
ша половина ХХ ст.). Домоткане полот-
но, нитки, «довбанка», шитва «ретязь», 
ручна робота. Розмір: 121×68 см (рукав: 
64×30 см) [7]. 

У серпні 1991 року в с. Ковалівка 
Шишацького району Полтавської облас-
ті в С. І. Юрченко було виявлено деякі 
речові джерела. Пояс (Т‑9001) фіолетово-
го кольору, прямокутної форми, тканий, 
шерстяний. Кінці підрублені. Належав 
С. І. Юрченко (початок ХХ ст.). Шерсть, 
ручна робота. Розмір: 148×10 см [8]. 

Сорочка (Т‑9000) жіноча, з домотка-
ного полотна, вишита світло- і темно-зе-
леними, червоними, жовтими, синіми, 
голубими, бузковими, оранжевими нит-
ками (до уставки) «пухликами», підру-
блена «подвійним прутиком». На устав-
ці – вивід «конвалій» з «листочкми» та 
«пуп’янками». Рукав – до уставки, при-
шитий з домотканої «мережки» «штапом» 
та «пухликами». На рукаві – три ряди 
«кущиків конвалій» з «листочками», 
«квіточками» та «завитками». На горло-
вині та чохлах – «кривулька». Належала 
С. І. Юрченко. Розмір: 88×68 см (рукав: 
64×22 см) [8]. 

У Марії Гурин із с. Дейкалівка (Пол-
тавщина) було придбано деякі речові 
джерела. Карман (Т‑9145) із чорної, бор-
до та синьої (у «краплинку») тканини, 
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оздоблений різнокольоровою вистрочкою, 
низ оздоблений «зубцями», підшитий по-
лотном. Належав матері Марфи Гнатівни 
Гурин (Марії Гурин). Бавовняна тканина, 
ручна робота. Розмір: 26×18,5 см [8]. 

Блузка жіноча (Т‑9146), вишита чор-
ними, червоними та сірими нитками 
«хрестом» і «набируванням». Шийний 
виріз – круглий, розріз пазухи – глибо-
кий, рукав – до уставки, пришитий «пух-
ликами». Узор на уставці – «кривулька» 
з 8-пелюстковими «квітами», які (у за-
глибинах) розділені «трикутниками». 
Узор виділений вузенькими смужками з 
«кленового листя» та «гілочок». На рука-
ві – три ряди (у шаховому порядку) «гі-
лочок» з «пуп’янками» та «листочками». 
На комірі – «рисочки», на чохлах – «косі 
хрести» (по два). Вишивала М. Г. Гурин 
із с. Дейкалівка. Ткане полотно, заполоч, 
ручна робота. Розмір: 55×74 см (рукав: 
71×35 см) [8]. 

Пояс (Т‑9148) жіночий, червоного ко-
льору, тканий, на кінцях – торочки. На-
лежав матері М. Г. Гурин. Вовна, шерсть, 
ручна робота. Розмір: 332×12,5 см. Вовна 
потерлася, нерівномірно вилиняла [8]. 

Сорочка (Т‑9147) жіноча, вишита чор-
ними і червоними нитками «хрестиком» 
та «мережкою», підрублена «мережкою». 
Шийний виріз – круглий, розріз пазухи – 
глибокий, рукав – до уставки, пришитий 
«пухликами». Узор на уставках – вивід 
«ламаних квітів» і «пуп’янків» з «лис-
тям» та «гілочками». Узор виділений 
вузенькими смужечками з дрібних «кві-
точок» та «собачок». На подолі – «рожи-
на» та «виноград». Каленкор, заполоч, 
ручна робота. Розмір: 122×79 см (рукав: 
62×40 см) [8]. Було придбано в Марфи 
Гурин. 

Рушник (Т‑9149) «кролевець», «одно-
личко», тканий червоними нитками, під-
рублений. Перша та третя смуги – «різані 
ромби», друга смуга – «трикер з парканчи-
ком», четверта смуга – «двоголовий орел» 
зі «стовпчиками» [6]. Середина рушника 
заткана «ступінчастими трикутниками» 
(по два). Належав бабусі М. Г. Гурин. 
«Білька», «заполос», ручна робота. Роз-
мір: 258×36 см [8]. 

Станочок (Т‑9150) – «червонятка», 
тканий червоними, рожевими, зелени-
ми, фіолетовими, білими, бузковими та 
оранжевими нитками. Узор – «рачки», 
«гвоздички», оздоблений «кривулькою» 

з «більки». Сорочка зшита та підрубле-
на «плахтовим швом». Належав М. Г. Гу-
рин. Вовна, «білька», ручна робота. 
Розмір: 91×106 см [8]. Було придбано в 
М. Г. Гурин. 

У с. Велика Павлівка Зінківсько-
го району Полтавської області в грудні 
1991 року в майстрині Г. І. Гудько було 
придбано деякі речові джерела. Пояс 
(Т‑9162) жіночий, бузкового кольору, пле-
тений, на кінцях – китиці з різнокольоро-
вими «вічками». Середина пояса затягну-
та на шнурок, з маленькими китичками 
на кінцях. Вовна, ручна робота. Розмір: 
280×5 см [8]. 

Сорочка (Т‑9160) жіноча, вишита тем-
но-коричневими нитками «лиштвою», 
«вирізуванням», «зерновим виводом», 
«штапом» та «мережкою». Шийний ви-
різ – «каре», розріз пазухи – глибокий, 
рукав – до уставки, пришитий двома «пух-
ликами», чохли «позубцьовані». Узор на 
уставці – один, а на рукаві – три («ламані 
гілочки» з «лапатим листям» і «колоска-
ми», на чохлах – «кривулька» з «ягідка-
ми» та «завитками», виділена «косарика-
ми»). На подолі – два «ключі» і «хрест», 
обрамлені вузенькою «мережкою». Виши-
вала мати Г. І. Гудько. Домо ткане полот-
но, сирові нитки, ручна робота. Розмір: 
129×69 см (рукав: 68×24 см) [8]. 

У с. Велика Павлівка Зінківсько-
го району Полтавської області в грудні 
1991 році в Г. Р. Ляшенко було придбано 
деякі речові джерела. Пояс (Т‑9191) жіно-
чий, червоного кольору, виділений темно-
коричневими смугами, на кінцях – тороч-
ки. Вовна, верстат, ручна робота. Розмір: 
278×5 см [8]. 

Сорочка (Т‑9190) жіноча, вишита бі-
лими нитками «лиштвою», «ретязем», 
«штапом» та «хрестом», підрублена «пру-
тиком». Шийний виріз – круглий, розріз 
пазухи – глибокий, рукав – до уставки, 
пришитий «пухликами». Узор на устав-
ках – «орликове», угорі на рукаві – три 
ряди «кущиків». На подолі – смуга («об-
маном») «троянд» з «листочками», на 
чохлах – «кривулька». Вишивала мати 
Г. Р. Ляшенко. Домоткане полотно, сиро-
ві нитки, ручна робота. Розмір: 133×74 см 
(рукав: 60×25 см) [8]. 

Сорочка (Т‑9192) жіноча, вишита сі-
рими нитками «лиштвою», «ретязем» та 
«мережкою». Шийний виріз – круглий, 
розріз пазухи – глибокий, рукав – до 
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уставки, пришитий «пухликами» та «шта-
пом». Узор на уставці та на рукаві під 
уставкою – смуга з 8-пелюсткових «кві-
точок», «зірочки», що розділені «ромби-
ками», утвореними «косими хрестами». 
Узор обрамлений «ретязем» та «кривуль-
кою». Домоткане полотно, ручна вишивка. 
Розмір: 129×78 см (рукав: 63×24,5 см) [8]. 

Сорочка (Т‑9193) жіноча, вишита біли-
ми нитками «лиштвою» та «мережкою». 
Шийний виріз – круглий, рукав – до устав-
ки, пришитий «пухликами» та «ретязем». 
Узор на уставці та під уставкою – смуга 
«морок», розділених «косими хрестами»; 
обрамлений «ланцюжком» та «кучеряв-
кою». На подолі – «смуга мороки» та ком-
позиція з «ромбів», що чергуються. Узор 
на рукаві – три ряди «кущиків» (у шахо-
вому порядку). Поділ оздоблений «прути-
ком», на комірі – «кривулька» [8]. 

Запаска (Т‑9194) чорна (прямокутний 
шматок домотканої шерстяної тканини, 
підрублений з одного кінця червоними, а з 
другого – фіолетовими нитками). На куточ-
ках унизу – «кривулька». Вовняна пряжа, 
домашнє ткання. Розмір: 146×64 см [8]. 
Було придбано в Г. А. Ляшенко. 

Вишуканістю та красою вирізняються 
речі, придбані в 1979 році в с. Скородин-
ці Чортківського району Тернопільської 
області. Пояс (Т‑4464) чоловічий, витка-
ний з рожевих, зелених, бузкових, білих 
та чорних тонких шерстяних ниток. Орна-
мент – геометричний (на краях – «смуж-
ки» з дрібних «ромбиків», посереди ні – 
широка смуга (композиція з «ромбів», 
«прямокутників» та «ромбиків»)). Ткала 
К. А. Штуник (1899 рік). Шерсть, ткан-
ня. Розмір: 210×11 см [4]. 

Сорочка (Т‑4461) жіноча, вишита різно-
кольоровими муліне «гладдю». Рукав – до 
уставки, прошитий фігурною строчкою, 
а посередині – дві поперечні складочки. 
Узор  на уставці – поперечна гілка з круп-
ними «квітками» в розрізі (та 8-пелюст-
ковими), різноманітними «пуп’янками» та 
«листочками». Над «квітами» – дві стилі-
зовані «бджілки». На чохлах – «квітка» 
в розрізі, від якої в боки йдуть «гілки» 
з трьома «пуп’янками», а по краю – ви-
шиті різнокольорові «зубці». Комір – сто-
ячий, з нашитою узорною тасьмою, угорі 
якої нашито рожеві «зубці». Вишивала 
К. А. Штуник (40-ві роки ХХ ст.). Ко-
лінкор, муліне, ручна вишивка. Розмір: 
85×60 см (рукав: 68×30 см) [4]. 

Фартух (Т‑4462) темно-синій, вишитий 
різнокольоровими нитками. «Квітковий» 
орнамент – три поперечні смуги (серед-
ня – широка: чотири круглі «квітки»-
«розетки», між якими – косі «гілки» 
з «квітами». Узори обрамлені вузенькими 
складочками (по дві), унизу – чорне мере-
живо. Вишивала К. А. Штуник [4]. 

Плахта (Т‑4463), ткана в «сосонку» 
(тоненькі різнокольорові вертикальні 
смужки, обведені білими). Низ і боки об-
шиті «плетеною косичкою» з вовняних 
оранжевих ниток. Такі й зав’язки. Біля 
зав’язки з одного боку зшито у вигляді 
складки. Ткала К. А. Штуник (1929 р.). 
Розмір: 127×67 см [4]. 

У фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав» 
зберігаються речі народних майстринь, 
що потребують вивчення та експонуван-
ня і є важливими артефактами не лише 
для музейників, але й для всіх, хто ці-
кавиться історією традиційного народного 
костюма, а також дизайнерів, які мають 
можливість виготовляти одяг за традицій-
ними народними зразками, застосовуючи 
сучасні технології. Зберігаючи ознаки 
різних епох, особливості костюма є важ-
ливим джерелом вивчення етнічної історії 
населення, його соціальної структури, ес-
тетичних поглядів та уявлень.

Джерела та література 

1. Записала Л. Шкіра 20.05.2017 р. у м. Пе-
реяславі-Хмельницькому Київської обл. від 
Лідії Сергіївни Чередніченко, 1947 р. н. (ді-
воче прізвище – Кузьменко). 

2. Фонди Національного історико-етногра-
фічного заповідника «Переяслав». Інвентарна 
група «Т» («Тканини»), кн. № 5, № 2113–
2663. 

3. Фонди Національного історико-етногра-
фічного заповідника «Переяслав». Інвентарна 
група «Т» («Тканини»), кн. № 7, № 3206–
3772. 

4. Фонди Національного історико-етногра-
фічного заповідника «Переяслав». Інвентарна 
група «Т» («Тканини»), кн. № 9, № 4374–
4877. 

5. Фонди Національного історико-етногра-
фічного заповідника «Переяслав». Інвентарна 
група «Т» («Тканини»), кн. № 11, № 5661–
6540. 

6. Фонди Національного історико-етногра-
фічного заповідника «Переяслав». Інвентарна 
група «Т» («Тканини»), кн. № 12, № 6541–
7294. 
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7. Фонди Національного історико-етногра-
фічного заповідника «Переяслав». Інвентарна 
група «Т» («Тканини»), кн. № 14, № 8060–
8840. 

8. Фонди Національного історико-етногра-
фічного заповідника «Переяслав». Інвентарна 
група «Т» («Тканини»), кн. № 15, № 8841–
9661. 

SUmmary

The article considers museum articles from the fund collection of the National Historical 
and Ethnographic Preserve Pereyaslav received from a proprietor. It also analyses rare objects, 
classifies them and determines the fact of their maintenance in context of studying the Middle 
Over Dnipro Lands’ Ukrainian conventional folk costumes, embroidery, weaving, and traditional 
handicrafts. The authors draw attention to regional features of the late XIXth – early-to-mid-
XXth-centuries folk clothes in context of updating museum expositions and their wider presenta-
tion to visitors of the skansen. Thorough study of some museum articles – received from a propri-
etor, which had been mainly made by the same master in a certain stretch of time and could be 
used as elements of folk attire components – is important and topical, since it solves the problem 
of bringing an attention to everyday culture, way of life, traditions of Ukrainian people, as well 
as of popularizing museum collections. 

Due to a great while (most things were made in the late ХІХth to early ХХth centuries) 
and breach of storage conditions, the source-study materials under consideration has some dam-
ages and defects, i.e. contamination, darkening, becoming antiquated, threat loss, tracks, insect 
excrements, blackening, yellowing, foxing, warp deformation, pigment spots (fungus), ruptures, 
breaks, warn spots, spots of unknown origin, deformation and loss of colour, and deterioration 
of colour strength. Therefore, the detailed study of museum rare objects, being per se one and 
only, as well as in finit supply, is of an exceptional scientific and cultural significance. Some 
thirty complete sets of such exhibits are kept in the fund collection of the National Historical 
and Ethnographical Preserve Pereyaslav. They need maintenance, careful displaying, studying 
of regional features that is crucial not only for museum specialists but also for each having an 
interest in history of conventional folk attire, as well as for designers having an opportunity of 
making clothes while applying modern techniques.

Keywords: preserve, collection, embroidery, weaving, traditions, belt, shirt.
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УДК 746.3:39:069(477.41) Наталія Заїка 
(переяслав-Хмельницький)

МУЗЕй УКРАЇНСЬКОГО РУШНИКА:  
МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

У статті на основі власних та архівних матеріалів розглянуто історію становлення Музею 
українського рушника Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». При-
ділено увагу формуванню колекції й створенню тимчасових виставок рушників у різних примі-
щеннях Заповідника. Ґрунтовно описано процес реставраційно-відновлювальних робіт на будівлі 
Трьохсвятительської церкви.

Ключові слова: Трьохсвятительська церква, музей, рушник, реставрація, експозиція.

В статье на основе собственных и архивных материалов рассмотрена история становления Му-
зея украинского рушника Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав». 
Уделено внимание формированию коллекции и созданию временных выставок рушников в разных 
помещениях Заповедника. Основательно описан процесс реставрационно-восстановительных ра-
бот на здании Трехсвятительской церкви.

Ключевые слова: Трехсвятительская церковь, музей, рушник, реставрация, экспозиция.

The history of formation of the Ukrainian Rushnyk Museum of the National Historical and Eth-
nographic Preserve Pereyaslav is considered in the article on the base of own and archival materials. 
Attention is paid to the creation of the collection and temporary exhibitions of rushnyky in different 
apartments of the preserve. The process of restoration and renewal works of the Three Saints Church 
building is presented thoroughly. 

Keywords: Three Saints Church, museum, rushnyk, restoration, exposition.

Родини і хрестини, заручини і ве-
сілля, проводи в дорогу та зустріч 

дорогих гостей – усі ці обрядодії супро-
воджував рушник. У його орнаментах 
містяться прадавні магічні знаки: образи 
Дерева життя, Богині-Берегині, символи 
землі, води, небесних світил, які знайшли 
подальше втілення й розвиток у цілій 
низці звичаїв та обрядів. Рушник як обе-
ріг передавали з роду в рід, із покоління 
в покоління.

Музей українського рушника розміщу-
ється на території Музею народної архітек-
тури та побуту Середньої Наддніпрянщи-
ни, у його північній частині. Експозиція, 
що її відкрили 1995 року, розташована в 
приміщенні Трьохсвятительської церкви 
1651 року із с. Пищики Сквирського ра-
йону Київської області.

Створення постійної музейної експо-
зиції в церковному приміщенні пов’язане 
насамперед зі збереженням церкви як 
пам’ятки народної дерев’яної архітекту-
ри та необхідністю демонстрації унікаль-
ної колекції рушників. У 60–70-х роках 
ХХ ст., коли радянська влада масово 
закривала й знищувала церкви, поста-
ло питання, як цьому зашкодити. У ба-

гатьох випадках такі приміщення почали 
використовувати для створення музейних 
закладів. Не оминуло вирішення цього 
питання й переяславських музейників на 
чолі з М. Сікорським.

Авторка цієї статті опублікувала роз-
відки про храм [1], музейні предмети, що 
експонуються в приміщенні [2; 3; 5], та 
про окремі аспекти становлення музею [4].

Метою дослідження є висвітлення про-
цесу формування колекції рушників, ста-
новлення й розвитку Музею українського 
рушника, а також популяризація пам’ятки 
архітектури, у якій він розмістився.

Варто згадати, як формувалася колек-
ція рушників. Спочатку тривала експе-
диційна робота. Директор Національно-
го історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» М. Сікорський розповів: 
«Ми збираємо це добро ще з 1952 року. 
Якби ви знали, скільки сіл обійшли наші 
невтомні жінки: Є. Нестеровська, І. Скот-
нікова, М. Чухно, О. Юзвікова, О. Рак 
та З. Соболь. Потім до них підключилися 
В. Шкулета, М. Єрмольєв, М. Шавейко, 
В. Юзвіков, М. Жам. Тому й маємо таке 
багатство – вся історія українського руш-
ника» (СМІ).
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У 50–60-х роках ХХ ст. масовим зби-
ранням і дослідженням рушників ніхто 
по-справжньому, по-науковому, не за-
ймався. М. Сікорський уже тоді розумів, 
що для української національної культу-
ри таке ставленнядо рушника є великим 
злочином. Він вважав, що рушник – це 
національне надбання, його треба берег-
ти, бо в ньому втілено глибокий духовний 
світ людини.

З кожним роком кількість експонатів 
зростала. О. Юзвікова розповіла: «Збира-
ли ми дуже багато експонатів. Брали все 
підряд: що за гроші, що так. Фонди були 
завалені експонатами, не встигали при-
ймати та описувати. Норма-план кожно-
го науковця – 100 експонатів, тож брали 
мішки й гайда по селах. Транспорту ми 
не знали, тому всюди ходили пішки, інко-
ли підвозили нас “попутки”, а називали 
нас “мішечниками”» (ЮОІ). «Мої дівча-
та – так по-домашньому називав Михайло 
Іванович своїх колег – заслужили великої 
шани, хоч з них і кепкували деякі недале-
кі люди, а вони трудилися, не звертаючи 
уваги ні на які незгоди. Тож зібрали уні-
кальну колекцію рушників» (СМІ).

За роки збирацької й дослідницької 
праці поталанило зібрати 3944 оригіналь-
ні рушники з різних регіонів України. 
Саме тоді в М. Сікорського зародилася 
ідея створити Музей рушника. О. Юзві-
кова нагадала про це: «Велика кількість 
рушників, не було вже де їх експонувати. 
Виникла потреба створити окремо музей» 
(ЮОІ).

Спробою створити таку експозицію 
були постійні виставки. Першу відкрили в 
1966 році в будинку комунарів. Споруду, 
у якій виставили на показ рушники (ко-
муна «Червоний шлях» біля с. Стовп’яги 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київ-
ської обл.), перевезли й встановили на 
території Музею народної архітектури та 
побуту в 1965 році, а вже в 1966 році під 
керівництвом М. Сікорського, наукових 
працівників Є. Нестеровської та О. Юзві-
кової було створено експозицію. Сім кім-
нат використали як експозиційну площу 
для показу процесу ткання й зразків дав-
нього та сучасного ткання. Виставка про-
існувала до 1992 року.

Друга виставка «Рушник та вишив-
ка» була створена 1970 року в приміщені 
церковно-приходської школи (с. Велика 
Каратуль Переяславського пов. Полтав-

ської губ., 1903 р.), яка також експону-
ється на території Музею народної архі-
тектури та побуту. Ідея її відкриття, як 
і попередньої, належала М. Сікорському. 
До творчої групи входили наукові пра-
цівники Є. Нестеровська, О. Юзвікова, 
а згодом долучилася Г. Слюсар. Для екс-
понування обрали коридор і класну кім-
нату. На стінах – давні рушники ХVІІІ–
ХІХ ст., вишиті рушниковими швами; 
у вітринах – національний одяг, зразки 
вишивок, народної творчості.

Цікавими спогадами знову поділилася 
О. Юзвікова: «Десь приблизно в 1978 чи 
1979 році приїхав до Переяслава Іван Гон-
чар – заслужений діяч мистецтв УРСР. 
Іван Гончар приятелював з М. І. Сікор-
ським уже багато років, часто приїздив 
до Переяслава, цікавився кожним музеєм, 
адже він також був етнографом, краєзнав-
цем. На той час у нього була своя колекція 
рушників. Як розповідав І. Гончар, за до-
вгі роки роботи йому поталанило зібрати 
понад вісімсот оригінальних рушників з 
різних областей України. Михайло Івано-
вич запропонував І. Гончару подивитися 
виставку. Увійшовши до класної кімнати, 
Іван Макарович став, мов зачарований, 
серед розмаїття рушників. Промайнуло 
хвилин п’ять, ніхто з присутніх не про-
мовив жодного слова. У приміщенні па-
нувала божественна тиша. Його погляд 
зупинився на старовинному, так званому 
монастирському рушнику, який ми купи-
ли за 25 руб. у селі Помоклі. Зашитий 
він рожевими нитками (орнаментом «де-
рево»), з голубими зірками по полю. Ми 
винесли його на подвір’я, простелили на 
зеленій траві. Іван Гончар став на колі-
на перед рушником і промовив: “Це чудо, 
я такої краси ніколи не бачив! Кланяюся 
низько до землі цій жінці, що створила 
це чудо!!!”. На очах Івана Макаровича 
забриніли сльози, й далі він тихо промо-
вив: “Український рушник – це моє жит-
тя”» (ЮОІ).

У 1984 році експозицію виставки в цер-
ковно-приходській школі зняли.

У 1988 році міськком партії зобов’язав 
Михайла Івановича створити музей у 
церкві Бориса і Гліба (мікрорайон Бори-
сівка) в м. Переяславі-Хмельницькому. 
Колишній старший науковий співробіт-
ник фондів заповідника Г. Остронос зга-
дував про це: «Михайло Іванович упи-
рався, мовляв, далеко від міста, хто туди 
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буде ходити? Навіть пішов на хитрощі. 
Попросив мене й В. Скрягу поговорити 
“нишком” зі старшими жінками цього 
села, щоб вони створили “двадцятку” для 
реєстрації приходу. Але нічого з цього не 
вийшло» (ОГМ).

М. Сікорський знайшов вихід із си-
туації: «Тут буде музей – Музей історії 
українського рушника» (СМІ). Допоміг 
директорові І. Гончар, запропонувавши 
звернутися з листом до Київського обл-
виконкому з проханням передати Бо-
рисівську церкву (пам’ятку архітектури 
1863 р.) на баланс Переяслав-Хмельниць-
кого державного історико-культурного 
заповідника для створення експозиції 
українського рушника Середньої Над-
дніпрянщини. Рішення було прийнято по-
зитивне. У Борисівській церкві зробили 
капітальний ремонт, а згодом створили 
експозицію українського народного руш-
ника Середньої Наддніпрянщини.

Це унікальна церква, про яку писав 
Т. Шевченко: «На левом берегу Альты 
выглядывает из-за зеленых верб неболь-
шая беленькая церковь, воздвигнутая иж-
дивением христолюбивих граждан Пере-
яслава» [9]. Кам’яну церкву Свв. Бориса 
і Гліба збудували в 1839 році поблизу 
хутора Колдоїдовка (мікрорайон Борисів-
ка) на місці загибелі в 1015 році одного із 
синів князя Володимира Святославича – 
молодого князя Бориса. У 1664 році на 
цьому місці поставили великий кам’яний 
хрест і звели над ним дерев’яну капличку, 
яка стояла тут аж до будівництва кам’яної 
церкви в 1839 році.

Доля церкви Свв. Бориса і Гліба, як 
і доля українського народу, була дуже 
складною. Під час колективізації церк-
ву пограбували, обез хрестили. Спочатку 
(1960-ті рр.) в ній зберігали зерно, пізні-
ше – мінеральні добрива. Церква руйну-
валася на очах, і нарешті постало питання 
її реставрації.

У 1974 році розпочалися реставраційні 
роботи, які проводили співробітники Ки-
ївської міжобласної спеціальної науково-
реставраційної майстерні УСНРВУ Держ-
буду УРСР. Ремонтні роботи тривали 
майже двадцять років. Приміщення ре-
монтували зовні, а в середині 80-х років 
ХХ ст. приступили до внутрішніх робіт. 
На той час розпис був майже наполовину 
втрачений. На жаль, на його  відновлення 
часу не вистачало, утім, залишки забіли-

ли, тож сподіваємось, що згодом розкри-
ють бодай частково.

У 1989 році господарем церкви став Му-
зей. У травні цього року створили творчу 
групу, до складу якої ввійшли М. Сікор-
ський, В. Савенко, Т. Богуш, М. Кічен-
ко, М. Герасько. Підбором експонатів за-
ймалися працівники фондів Г. Остронос 
та І. Пільх; художником-оформлювачем 
була З. Гончарук. Працювали дружно, за-
взято – зранку до вечора щодня, без ви-
хідних. Михайло Іванович багато читав, 
вивчаючи матеріали про рушник. Наро-
джувалися нові ідеї, які втілювали в екс-
позицію. Продумували кожну деталь, до 
кожного експоната ставилися дуже від-
повідально, щоб не порушити святість 
самого храму, або ж, не дай Бог, чимось 
осквернити його. Тож працювали дуже 
виважено.

За стислий термін (упродовж шести 
місяців) створили унікальну експозицію 
Музею історії українського рушника, яка 
гармонійно вписалася в архітектуру хра-
му. У жовтні цього самого року відбулося 
урочисте відкриття Музею. Першу екс-
курсію провела старший науковий співро-
бітник відділу фондів Т. Богуш.

Експозиція повністю розкрила значен-
ня рушника в житті українців від най-
давніших часів до сучасності. Особливо 
цікаво представлено розділ «Регіональні 
особливості рушників». У вівтарній час-
тині церкви, під куполом, створено ори-
гінальне сплетіння рушників з різних 
регіо нів України.

Штатними працівниками музею, згідно 
з наказами директора, були М. Кіченко, 
С. Радіоненко, А. Костенко, А. Саприга 
та Н. Пашуля.

Особливістю Музею історії українсько-
го рушника було ще й те, що в храмі водно-
час правилися церковні служби. Директор 
Заповідника пішов назустріч віруючим, 
дозволивши інколи відправляти служби в 
приміщенні. Це було надзвичайно гарно. 
Мешканка мікрорайону Борисівка Н. За-
харчук розповіла: «Храм-музей жителям 
Борисівки дуже подобався. Музей нада-
вав храму святковості, а служба – величі, 
святості та благодаті» (ЗНО). Перше бого-
служіння відбулося 15 травня 1990 року 
(храмове свято – день перенесення мо-
щей Бориса і Гліба), яке проводив о. Се-
мен (служитель Київського Патріархату).    
Через рік (15 травня 1991 року) відбулася 
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незабутня подія. Коли до здобуття неза-
лежності нашої держави залишалося кіль-
ка місяців, а дух вільності уже панував 
по всій Україні, борисівчани зустрічали 
колону віруючих, які прямували хрес-
ною ходою з Переяслава. Процесію очо-
лили рухівці та просвітяни, одягнені в 
національне вбрання, з жовто-блакитни-
ми стягами (М. Товкайло, М. Корпанюк, 
П. Колесник, Г. Самутіна, В. Воловик, 
Г. Остронос та ін.). Усі вони взяли участь 
у святковій Літургії у храмі Свв. Бориса і 
Гліба та освяченні води в капличці.

Музей і храм співіснували понад 
два роки, однак сільська громада вима-
гала, щоб споруду використовували за 
призначенням. Тож, виконуючи розпоря-
дження обласної держадміністрації від 
22.03.1993 р. «Про порядок передачі ре-
лігійним організаціям культових споруд, 
які становлять історичну та культурну 
цінність», Музей зняв свою експозицію. 
Сумно й важко було на душі в наукових 
працівників, але Михайло Іванович за-
спокоїв колег: «Перш за все ми зберегли 
храм, адаптуючи його інтер’єр під музей. 
Храм уцілів в ті часи саме завдяки му-
зею. Якщо б не музей, то храм був би або 
зруйнований, або загинув – перетворився 
на руїни, а завдяки експонатам ми змогли 
врятувати нашу духовність. Тож низький 
уклін вам – рушники! А нам потрібно мо-
білізувати усі зусилля, щоб відновити, 
надати друге життя Музею українського 
рушника» (СМІ). Знову тривали пошуки.

На той час у Музеї просто неба віднов-
лювали церкву, яку перевезли із с. Пищи-
ки Сквирського району Київської облас-
ті. У Михайла Івановича зародилася ідея 
створити в ній Музей рушника, хоча спо-
чатку була інша ідея – у цій церкві від-
крити Музей стародруків. У газеті «Ко-
муністична праця» за 25 липня 1987 року 
надрукували статтю Н. Каменської – 
в. о. заступника директора історико-куль-
турного заповідника, з якої ми довідали-
ся, що «на площі Возз’єднання намічено 
реставрувати пам’ятник народного зодче-
ства – дерев’яну церкву 1651 року, пере-
везену із села Пищики Сквирського райо-
ну Київської області, там буде створено 
музей стародруків. Буде реставровано 
в’їзний двір, в якому заплановано ство-
рити виставковий зал» [6]. На цьому міс-
ці, зі слів тодішнього головного інженера 
В. Скряги, зробили розбивку й вирили 

траншею під фундамент. Проте з певних 
причин у церкві із с. Пищики створити 
експозицію не вдалося.

Тому прийняли рішення повернути-
ся до першої ідеї Михайла Івановича – 
створити Музей українського рушника. 
Історія самої церкви та її перевезення 
складна. Трьохсвятительську парафіяль-
ну церкву перевезли, як уже згадувалося, 
із с. Пищики Сквирського району Київ-
ської області. Збудували її в 1651 році, 
використовували як культову споруду. 
У 1930 році церкву закрили. У середи ні 
ХХ ст., унаслідок соціальних катакліз-
мів, вона втратила своє значення й пере-
жила період значної руйнації. Постано-
вою Ради Міністрів України № 970 від 
24.08.1963 р. храм із с. Пищики було 
визнано пам’яткою державного значення. 
Зважаючи на аварійний стан і неможли-
вість консервації в автентичному середо-
вищі, у 1986 році реставраційна бригада 
Заповідника перевезла церкву на терито-
рію Музею народної архітектури та побу-
ту Середньої Наддніпрянщини [1].

Наказом № 66 від 12 грудня 1985 року 
по Переяслав-Хмельницькому держав-
ному історико-культурному заповідни-
ку в с. Пищики для маркування церкви 
1651 року відрядили Б. Коваленка та 
П. Щербину (з 17 по 25 грудня 1985 р.). 
Ось що розказав Б. Коваленко: «Марку-
вання робив усередині церкви з нижніх 
колод. Нижні колоди були дубові, далі 
соснові до перших заломів, десь до 4 ме-
трів» [8].

Церкву перевозили з 1986 року в кіль-
ка етапів. Участь у цьому процесі брали, 
згідно з наказами по Переяслав-Хмель-
ницькому історико-культурному заповід-
нику, П. Щербина, М. Петруня та М. Тес-
ля [8].

Розібрану церкву розвантажили в Му-
зеї народної архітектури та побуту Се-
редньої Наддніпрянщини біля верхнього 
озера. Реставратор М. Свитко розпові-
дав: «Осінь. 1987 рік. Під керівництвом 
П. Щербини та І. Шевченка реставрацій-
на бригада в складі В. Шевченка, О. По-
пова, М. Свитка, В. Москаленка та Б. Ко-
валенка робила попередню зборку церкви, 
щоб провірити наявність усіх деталей» 
(СМС). Інший реставратор (В. Шевчен-
ко) пригадав розповідь свого батька Івана 
Андрійовича Шевченка: «Церкву в селі 
Пищики розбирали наймані бригади, тож 
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Іл.1, 2. Фрагменти експозиції Музею 
українського рушника Національного 
історико-етнографічного заповідника 

«переяслав»

Іл. 3. Церква Трьохсвятительська парафіяльна 1651 р. із с. пищики Сквирського 
р-ону Київської обл. Музей українського рушника Національного історико-

етнографічного заповідника «переяслав»
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багато дерева пропало. А коли складали її 
біля верхнього озера на музеї, то виявили, 
що багато дерева не хватає, не відповідає 
маркування, тобто краще дерево розікра-
ли ще в селі Пищики. Тому потрібно було 
робити нові “замки”, обрізали, підганяли, 
щоб хоч якось її скласти. Церква вийшла 
менша розмірами. У церкві було чотири 
прибудови (до центральної нави), але це 
дерево до Переяслава не привезли. Пере-
везли два куполи: один згнив, а другий 
склали біля верхнього озера. Встановити 
цей купол на новій церкві було уже не-
можливо, бо він не відповідав теперішнім 
розмірам церкви. Церква вийшла менша 
розмірами на пару замків, без прибудо-
ви, без дзвіниці, без “рідних” куполів та 
хрестів. Якби цю церкву перевозили наші 
музейні реставратори, то матеріал був би 
збережений» (ШВІ).

Зводити церкву на території Музею 
народної архітектури та побуту почали 
1989 року. Розбивку робив П. Щербина. 
Фундамент копали й заливали Б. Кова-
ленко, В. Москаленко. Керував роботами 
головний інженер В. Скряга. У бригаді 
було лише четверо чоловіків: О. Попов, 
Б. Коваленко, В. Москаленко та М. Свит-
ко, які виклали стіни до перших зало-
мів. Згодом приєдналася реставраційна 
бригада у складі Ф. Дарди, Г. Храброго, 
А. Кравченка, М. Приходька, В. Шевчен-
ка, М. Потапенка та В. Отечка. Дах май-
стрував І. Ігнатович.

Храм відновлювали впродовж 1989–
1995 років (майже шість років), не вра-
ховуючи першого етапу його перевезен-
ня – 1986 рік. Під час транспортування 
споруда втратила свої первісні розміри, 
адже автентичні замки, якими кріпилися 
дерев’яні балки, згнили. Крім того, уна-
слідок реставраційних робіт були втраче-
ні прибудови до центральної нави, іконо-
стас і хрести [1].

Церкву можна було описати так: 
дерев’яна, тридільна, триверха, на основі 
трьох зрубів, виповнених з дубових, те-
саних щільно припасованих колод. Зруби 
всіх трьох дільниць прямокутні, однако-
ві заввишки. Установили її на цегляний 
фундамент з виступаючим цоколем. Зовні 
вона обшита горизонтальною шалівкою, 
виступаючі кути обшиті вертикальною 
дошкою по всій висоті. Загальна площа – 
76,16 м2. Освітлюється п’ятьма прямо-
кутними вікнами, розміщеними у верхній 

частині зрубу стін вівтаря та нави, а при-
твор (бабинець) – напівкруглим вікном 
над вхідними дверима. Двері – двостул-
кові, дубові, оббиті зовні залізом. Верхи 
трьох частин церкви (притвору, нави, ві-
втаря) мають по два заломи на кожному 
ярусі, під залізним покриттям. З них ви-
ступають восьмерики (їх по три на кожно-
му ярусі). Центральний восьмерик (нава) 
другого ярусу за розмірами ширший і ви-
щий ніж два інші (притвор, вівтар), вони 
мають прямокутну форму. Восьмерики 
третього ярусу декоративні, глухі. Ма-
ківки вивершені хрестами складного про-
філю (ковані). Перед притвором – ґанок 
(паперть) з шістьма східцями. Дах дво-
схилий, тримається на шести різьб лених 
колонах. Фронтони у верхній та нижній 
частинах ґанку прикрашені декоративною 
накладною різьбою. Усередині церква за-
шита пресованим картоном, пофарбова-
ним олійними фарбами голубого кольору. 
Зовні церква оброблена мастилом [1].

З грудня 1994 року розпочалася робота 
над створенням експозиції Музею україн-
ського рушника. Було написано наукове 
обґрунтування, складено структурний і 
тематико-експозиційний плани. Згідно з 
першим рушники було систематизовано за 
регіональними особ ливостями, технікою 
виконання та датуванням. Другим етапом 
роботи було нашити на рушники петлі 
(понад тисячу). У березні, коли потеплі-
ло, Михайло Іванович викликав до себе 
й сказав: «Роби Музей українського руш-
ника» (СМІ). Це велика відповідальність, 
а навичок тоді ще не було. Експозицію 
монтували М. Кіченко, М. Герасько; часто 
приїздив В. Скряга й здійснював технічну 
роботу. Допомагали наукові працівники 
Заповідника, зокрема Н. Лада, Ю. Калі-
нович та ін. Працівники відділу фондів 
І. Пільх, Г. Остронос, І. Дунайна, С. Ще-
пінська допомагали підбирати експонати. 

Розміщувати експозицію в новому при-
міщені було непросто, адже перед очима 
стояла попередня експозиція з Борисо-
Глібської церкви. Утім, нам пощастило 
знайти оптимальне рішення показу руш-
ників у новому приміщенні.

У травні 1995 року Музей українського 
рушника було відкрито. Першу екскурсію 
провела авторка цих рядків. У написанні 
тексту для проведення екскурсії велику 
допомогу надала колишній головний збе-
рігач Л. Годліна.
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Експозиція займає вівтар, наву та баби-
нець. У першій залі експонуються знаме-
ниті переяславські рушники ХІХ – почат-
ку ХХ ст., хоча їхня орнаментика й бере 
свій початок з прадавніх віків. Переяс-
лавський тканий рушник – це унікальна 
сторінка в історії українського народного 
мистецтва. У минулому Переяславщина 
була одним із центрів ткацтва в Україні. 
Рушники ткали в кожному селі, у кож-
ній оселі, проте в повіті вирізнялися кіль-
ка сіл, у яких ткацтво стало промислом 
(Лецьки, Віненці, Помоклі, Строкова та 
Велика Каратуль). У сс. Віненці та Вели-
ка Каратуль ткацтвом займаються донині 
(вироби майстринь із цих сіл експону-
ються у вівтарній частині). Роботи пере-
яславських майстрів неповторні за ком-
позиційною насиченістю та за розмірами: 
кінці рушників майже досередини запо-
внювали горизонтальними, вертикальни-
ми й рапортними смугами або суцільним 
орнаментом. 

Серед великого різноманіття тканих 
рушників вирізняються кролевецькі руш-
ники, що експонуються в другій залі. 
Червоний колір та елементи орнаментів, 
які мають оберегове значення, перетворю-
ють їх у святкові й обрядові. Без них не 
обходилася жодна значна подія в житті 
українців. Обрядова роль кролевецького 
рушника зумовлювалася цілою низкою 
символів-оберегів: двоголові орли (знак 
небесного оленя); чаші (Богині-береги-
ні); церковки-дзвіниці – монастирки. На-
носили ці орнаменти на полотно руками 
майстри-надомники, що проживали в 
околицях Кролевця та Ромен. У середині 
ХІХ ст. виникли перші мануфактури з 
виготовлення знаменитого кролевецького 
рушника. Він завоював славу не тільки в 
Російській імперії, а й за кордоном.

Арки церкви прикрашено давніми тка-
ними поліськими рушниками ХІХ ст. Для 
їх орнаментики характерним є горизон-
тальне розташування візерунка з перева-
жаючими в колориті чорним, червоним, 
інколи вкрапленням синього тонів.

Велика збірка музею – вишиті рушни-
ки різними техніками. Найдавніші й най-
цікавіші з них у мистецькому плані – це 
вироби, які вишиті рушниковими швами, 
так звані полтавські (ХVІІІ–ХІХ ст.). До 
цієї групи належать рушники давньої 
Полтавщини (Переяславщина, частина 
Черкащини) та Полтавського етнорегіону. 

Особливо цікавими в колекції є рушни-
ки «монастирські», або «чернечі», почат-
ку ХІХ – початку ХХ ст. (Чигиринщина, 
Лубенщина, частково Переяславщина). 
Це унікальні твори народного мистецтва. 
Їх вирізняє в композиції асиметричність, 
в орнаментиці – стилізація рослинних 
форм до геометричних; присутність ан-
тропо-, зоо- та орнітоморфних форм та ін-
ших знаків-символів. Це перетворює по-
бутовий предмет в обрядовий, ритуальний 
атрибут: рушник для народин, весілля 
тощо.

Експозиція гармонійно вписалася в ар-
хітектуру храму, надавши Музею не лише 
краси, але й духовності. Музей укра-
їнського рушника – це музей, у якому 
храмує душа, про що свідчить книга від-
гуків [7].

За роки функціонування Музею було 
розгорнуто виставки, зокрема «Монас-
тирські рушники» (2002); «Рушники за-
топлених сіл Переяславщини» (2008); 
«Авторські роботи майстра по вибійці 
Чорнобая З. М.» (2015) та ін.

Показовою є відвідуваність музею: що-
річно понад чотири тисячі екскурсантів 
споглядають рушникове диво України.

У Музеї українського рушника прово-
дять культурологічні заходи. Так, з наго-
ди 20-річчя створення Музею 26 вересня 
2015 року провели Всеукраїнську акцію 
вишивання рушника єдності – «Обнімі-
мося ж, брати мої!».

Музей українського рушника гармоній-
но вписується в дерев’яні інтер’єри Трьох-
святительської церкви, поєднавши в собі 
етно графічну історію українства. Рушни-
ки як етнографічний матеріал вивчають 
студенти, мистецтвознавці, вони є взірцем 
для сучасних дизайнерів і модельєрів. 
Кожен рушник унікальний, адже в експо-
зиції немає жодного муляжу, а представ-
лено винятково автентичні зразки народ-
ної вишивки.
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SUmmary

Birth and christening, engagement and wedding, send-off to the road and meeting of the dear 
guests – all these rituals are accompanied with rushnyk. Its ornaments contain ancient magic 
signs: images of the life tree, Berehynia Goddess, symbols of the earth, water, heavenly bodies, 
that have found further embodiment and development in a number of customs and rituals. Rush-
nyk, as a protection, has been passed from one generation to another.

The Museum of Ukrainian Rushnyk is situated on the territory of the Museum of Folk Archi-
tecture and Life of the Middle Over Dnipro Lands in Pereyaslav-Khmelnytskyi. The exposition 
has been opened in 1995 and it is arranged in the Three Saints Church (1651) from Pyshchyky 
village, Skvyra district, Kyiv region. The creation of permanent museum exposition in the church 
is first and foremost connected with its preservation as a monument of folk wooden architecture 
and the necessity to demonstrate a unique collection of rushnyky.

Mykhailo Ivanovych Sikorskyi has already understood at that time that such inattention, or 
even neglect of rushnyk is a great crime. He has supposed rushnyk to be a national acquirement; 
it should be respected, as it is a deep and high spiritual world of the person.

The Preserve has been lucky enough to collected 3944 original samples from different regions 
and districts of Ukraine for many years of research work. The permanent exhibitions have become 
the first attempts to create such an exposition. The first of them has been opened in 1966 at the 
Communards House. Seven rooms have been used as an expositional area to show the process of 
weaving and samples of ancient and modern weaving. The exhibition has been existed until 1992. 
The second exhibition Rushnyk and Embroidery has been created in 1970 at the church paro-
chial school (Velyka Karatul village, Pereyaslav district of the Poltava province, 1903), which is 

www.etnolog.org.ua
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also exhibited at the Museum of Folk Architecture and Life of the Middle Over Dnipro Lands. 
In 1984 the exhibition exposition at the church parochial school has been removed.

In 1988, the City Committee of the Party has obliged M. Sikorskyi to create a museum in 
the Church of Borys and Hlib (Borysivka microdistrict) in Pereyaslav-Khmelnytskyi. Just in six 
months a unique exhibition of the Museum of the Ukrainian Rushnyk History has been created. 
It has fitted harmoniously with the temple architecture. The museum has been opened solemnly 
in October, 1989. The museum and temple have coexisted for more than two years. However, 
the village community has demanded the building to be used for its purpose. In 1993 the museum 
has removed its exposition.

Since December, 1994, the work to create a new exposition of the Ukrainian Rushnyk Museum 
has been started. It is opened in May, 1995. The exposition occupies an altar, a nave, a dummy. 
Famous Pereyaslav rushnyky of the XIX – early ХХth centuries are exhibited in the first hall. 
Krolevets rushnyky are distinguished in a huge variety of woven rushnyky.

Horizontal arrangement of the pattern with the predominance of black and red colours, some-
times with the dissemination of blue tones are typical for the ornamentation of ancient woven 
ryshnyky of the XIX century from Polissia. 

Embroidered in various techniques rushnyky form a great collection of the museum. The ar-
ticles embroidered with the special seam for rushnyk, the so-called Poltavski (XVIII–XIX centu-
ries) are the oldest and the most interesting works among them in the artistic design. Conventual 
or monastic rushnyky of the early XIXth – early XXth centuries are the works of a peculiar in-
terest.  The exposition has harmoniously fitted with the temple architecture, lending the museum 
both beauty and spirituality.

Keywords: Three Saints Church, museum, rushnyk, restoration, exposition.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА  
МУЗЕЇВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У статті проаналізовано форми науково-дослідницької роботи музеїв Волинської області 
впродовж 1991–2016 років. Звернено увагу на результати експедиційної роботи музеїв, вивчення 
їх співробітниками музейних збірок, проведення наукових конференцій, підготовку та видання 
наукових праць. Охарактеризовано нові напрями дослідницької діяльності музеїв – вивчення 
музейної аудиторії, проблеми вдосконалення науково-дослідницької роботи в музеях області.

Ключові слова: експедиція, музей, музейний предмет, науково-дослідницька робота, музейна 
соціологія, Волинська область.

В статье проанализированы формы научно-исследовательской работы музеев Волынской об-
ласти в течение 1991–2016 годов. Обращено внимание на результаты экспедиционной работы 
музеев, изучение их сотрудниками музейных собраний, проведение научных конференций, под-
готовку и издание научных работ. Охарактеризованы новые направления исследовательской 
деятельности музеев – изучение музейной аудитории, проблемы совершенствования научно- 
исследовательской работы в музеях области.

Ключевые слова: экспедиция, музей, музейный предмет, научно-исследовательская работа, му-
зейная социология, Волынская область.

The article analyses forms of research work of Volyn Region museums through 1991 to 2016. An 
attention is paid to results of museums’ expeditionary work and examination of museum collections by 
museums’ employees, as well as to holding scientific conferences, and preparation and publication of 
scientific papers. The author characterizes new trends of museums’ research work, namely, the study-
ing of museum audience, and issues of improving research work at the Region’s museums.

Keywords: expedition, museum, museum object, research work, museum sociology, Volyn Region.

Період українського державотво-
рення став для музею як науково- 

дослідного закладу важливим етапом змін  
та розвитку. Звернення вітчизняних му-
зейників до теоретичних розробок та 
практичного досвіду зарубіжних учених, 
відмова від радянських принципів орга-
нізації музейної справи дозволили музеям 
започаткувати трансформаційні процеси в 
усіх напрямах реалізації їхньої наукової 
діяльності. Подальший поступ у музейній 
сфері вимагає аналізу вже зробленого як 
на загальнодержавному, так і на регіо-
нальному рівнях. Це стосується, зокре-
ма, вивчення нових тенденцій у науково-
дослідницькій роботі музейних установ 
Волинської області. Необхідність такої 
розвідки актуалізується недостатністю 
розробки цієї проблеми у вітчизняній 
історіографії. 

Вивченням науково-дослідницької ро-
боти музейних закладів України, її основ-
них напрямів й особливостей займалися 
В. Єрпульова [8], В. Нестеренко [31], 
В. Рожко [33] та ін. На регіональному 

рівні до окремих аспектів науково-дослід- 
ницької роботи музеїв Волинської облас-
ті у своїх публікаціях зверталися А. Си-
люк [34], Є. Ковальчук [19; 20], В. На-
дольська [30].

Акцентуючи увагу на недостатньому 
висвітленні питання у вітчизняних до-
слідженнях, автор поставив за мету про-
стежити принципи організації науково-
дослідницької роботи музеїв Волинської 
області в 1991–2016 роках та охарактери-
зувати основні засади наукової діяльності 
музеїв краю протягом останніх десятиріч.

Науково-дослідницька робота складає 
основу музейної діяльності. Вона прово-
диться в широкому діапазоні та поєднує 
в собі різноманітні форми роботи. Це, зо-
крема, наукове комплектування фондів, 
наукова організація дослідження, обліку, 
збереження, консервації та реставрації 
музейних колекцій [31].

У ході комплектування фондів музейні 
працівники здійснюють пошук предметів 
музейного значення. Одним зі шляхів по-
повнення музейних збірок є експедиційна 
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робота, під час якої вивчають і фіксують 
певні факти та явища, виявляють предме-
ти музейного значення, що дозволяє роз-
ширювати джерельну базу науки, отриму-
вати нові знання.

Активну експедиційну роботу в остан-
ні десятиріччя проводять і музейні закла-
ди Волинської області. Станом на 1 січня 
2016 року музейна мережа Волині нарахо-
вувала 17 комунальних (державних) му-
зеїв, 84 музейні заклади на громадських 
засадах, 6 з яких носять звання «Народ-
ний музей», 179 музейних закладів систе-
ми освіти, 33 з яких мають почесне зван-
ня «Зразковий».

Головним музейним осередком області 
є Волинський краєзнавчий музей (далі – 
ВКМ). Це найбільший з нині діючих 
музеїв Волині. Упродовж досліджувано-
го періоду науковими співробітниками 
ВКМ було організовано ряд експедицій 
та розвідок. Серед них археологічні, етно-
графічні, історико-мистецькі та історико-
краєзнавчі дослідження. Це одноденні 
експедиційні виїзди в села області. Пе-
ріодично проводяться наукові експедиції 
ВКМ з метою обстеження мистецьких 
пам’яток у церквах Волині [5, арк. 9]. Під 
час польових досліджень музейні співро-
бітники проводять роботу з пошуку та зі-
брання предметів традиційної культури 
місцевого населення, пам’яток історії та 
культури краю, здійснюють обстеження 
нерухомих об’єктів, поповнюючи фонди 
музею оригінальними музейними предме-
тами. Окрім самостійних розвідок, ВКМ 
проводить польові дослідження спільно з 
іншими установами та організаціями.

Протягом досліджуваного періоду му-
зейні експедиції здійснювалися ВКМ 
спільно з обласною організацією Товари-
ства охорони пам’яток історії та культу-
ри – «Шляхами П. П. Чубинського на Во-
лині» (вивчення традиційної матеріальної 
та духовної культури населення, 1991 р.) 
[3, арк. 5]; Любомльським (архео логічна 
експедиція, 1996 р.) [4, арк. 6], Мане-
вицьким музеями (комплексна експе-
диція, 2001) [6, арк. 12] краєзнавчими 
музеями; відділом з питань охорони куль-
турної спадщини управління культури 
обл держадміністрації (розвідки 2004 р. 
з обстеження культових споруд області) 
[9, арк. 22]; Замосцьким музеєм (Респуб-
ліка Польща) за підтримки Регіонально-
го осередку досліджень і документування 

пам’яток у Любліні (обстеження архітек-
турних пам’яток Волинської й Львівської 
областей та Люблінського воєводства, 
2005 р.) [10, арк. 11]; кафедрою доку-
ментознавства й музейної справи Східно-
європейського національного університету 
імені Лесі Українки (етнографічні експе-
диції, 2008–2014 рр.) та іншими науково-
дослідними установами [19, с. 151].

Експедиційні розвідки щорічно здій-
снюють і районні комунальні та громад-
ські музеї Волині. Їх польова робота тісно 
пов’язана з профілем та тематикою фондо-
вої збірки. Такі дослідження орієнтовані 
на вивчення археологічних об’єктів (пра-
цівники Володимир-Волинського історич-
ного музею у 2009 р. брали участь в істори-
ко-краєзнавчих експедиціях – «Вивчення 
та обстеження городища XII–XVI ст.», 
«Огляд лінії оборони – укріплення 
1941 рік», «Села Кречів і Литовеж – ар-
хеологічні пам’ятки Старої Волині» тощо 
[26, арк. 8]), звичаїв і традицій місцевого 
населення, культурної та історичної спад-
щини (Маневицький краєзнавчий музей, 
2008 р.) [25, арк. 6]. Співробітники Роки-
нівського музею історії сільського госпо-
дарства Волині – скансену – у 2015 році 
провели науково-етнографічну експеди-
цію в с. Скреготівка Ківерцівського райо-
ну, де обстежили унікаль ну дерев’яну хату 
середини XX ст. Під час реалізації Регіо-
нальної програми з охорони й збереження 
культурної спадщини Волинської області 
заплановано її перевезення та розміщення 
в експозиції просто неба [28, арк. 10].

Наукова експедиція з метою виявлення 
та перевірки стану збереження пам’яток 
мистецтва в культових спорудах Камінь-
Каширського району у 2002 році була ор-
ганізована працівниками районного крає-
знавчого музею [22, арк. 4].

З метою дослідження історії бойових  
дій на території Волинського краю пра-
цівники Рожищенського народного крає-
знавчого музею протягом 2001 року 
проводили пошукові роботи з вивчення 
пам’яток археології, братських могил та 
поховань періоду Першої та Другої світо-
вих воєн [21, арк. 8].

Наукові співробітники Любомльсько-
го краєзнавчого музею у 2005 році брали 
участь в експедиції, організованій з ме-
тою ексгумації рештків червоноармійців, 
які загинули у 1941 році біля с. Римачі; 
також співпрацювали з німецькою групою 
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«Фольксбунд» задля виявлення та ексгу-
мації рештків німецьких військових, які 
загинули в роки Другої світової війни в 
селах Олеськ і Ладинь [23, арк. 2].

З метою виявлення матеріалів, по в’я за-
них із діяльністю в районі різних військо-
вих формувань під час Другої світової 
війни, науковці Ківерцівського краєзнав-
чого музею у 2014 році провели експеди-
ційні розвідки в с. Берестяне [27, арк. 4].

У 2007 році працівниками Іваничів-
ського історичного музею були започатко-
вані пошукові роботи зі збору матеріалів 
про жителів району, які зазнали політич-
них репресій [24, арк. 3] тощо.

Зібрані під час експедицій матеріали 
поповнюють фонди музеїв, стають об’єк-
та ми наукових досліджень, використову-
ються в експозиціях та для створення но-
вих виставок.

Дослідження музейних колекцій є не-
обхідною умовою їх включення в науко-
вий обіг. У ході джерелознавчого аналізу 
музейних предметів науковці отримують 
нову інформацію, яка може бути викорис-
тана профільною наукою для більш повно-
го розуміння відповідних явищ, тенден-
цій, закономірностей. Так, у 1990-х роках 
співробітниками ВКМ проведено наукове 
дослідження Качинського скарбу, випад-
ково виявленого в 1961 році в с. Качин 
Камінь-Каширського району під час ко-
пання силосної ями. Віднайдені срібні та 
металеві елементи кінської збруї – один 
з найбільших таких скарбів. Він є важ-
ливим свідченням активної міжнародної 
торгівлі у Волинському краю в часи піз-
ньої антич ності [18]. В останні десяти-
річчя Музеєм волинської ікони здійснено 
ґрунтовне дослідження та реставрацію 
Холмської  Чудо творної ікони Богороди-
ці – унікальної пам’ятки константинополь-
ського письма ХІ ст., найдавнішої ікони в 
Україні [29].

Важливим напрямом наукової діяль-
ності музейних закладів є дослідження 
життєписів видатних діячів Волинського 
краю, що дозволяє з’ясувати роль особис-
тості в українській та регіональній історії. 
Протягом досліджуваного періоду науков-
ці ВКМ вивчали біографічні матеріали 
родин Косачів та Липинських. Нові фак-
ти з життя їх представників доповнили 
експозицію Колодяжненського меморіаль-
ного музею Лесі Українки, їх покладено 
в основу відкритого 2011 року Затурців-

ського меморіального музею В’я че сла ва 
Липинського. Велику пошукову роботу з 
дослідження творчого шляху композитора 
І. Стравінського провели співробітники 
ВКМ О. Огнєва та О. Ошуркевич. Резуль-
тати їх роботи дозволили у 2013 році здій-
снити реекспозицію Устилузького народ-
ного музею-садиби І. Стравінського [35].

З метою ґрунтовнішого вивчення влас-
них збірок музейні працівники області 
проводять дослідницьку роботу в нау-
ко вих центрах, архівах та бібліотеках 
Украї ни, Польщі, Білорусі [28, арк. 12].

Серед результатів різнотематичних 
нау кових досліджень співробітників му-
зеїв Волинської області є наукові публі-
кації, виступи на конференціях, семіна-
рах, круглих столах тощо. Проблематика 
таких розвідок зазвичай тісно пов’язана з 
профілем музею й ґрунтується на вивчен-
ні музейних фондів.

Протягом досліджуваного періоду 
ВКМ самостійно та спільно з іншими на-
уковими установами й товариствами під-
готував і провів понад 150 міжнародних, 
всеукраїнських та обласних наукових 
конференцій. Серед них: «Волинський 
музей. Історія і сучасність», «Леся Укра-
їнка та родина Косачів в контексті укра-
їнської та світової культури», «Волинська 
ікона: дослідження та реставрація», Во-
линська обласна науково-етнографічна 
конференція, Волинська науково-прак-
тична конференція «Музейна педагогіка. 
Теорія й практика», а також щорічні об-
ласні конференції, присвячені археологіч-
ній, етнографічній та історико-культурній 
спадщині окремих районів області. За 
матеріалами цих конференцій видаються 
наукові збірники [15, с. 176].

Районні музейні заклади Волинської 
області також беруть активну участь в 
організації міжнародних, всеукраїнських, 
обласних наукових та краєзнавчих конфе-
ренцій. Протягом досліджуваного періоду 
ними спільно з ВКМ та Волинською об-
ласною організацією Національної спілки 
краєзнавців України, за підтримки місце-
вих органів влади, організовано й прове-
дено понад 50 наукових зібрань у рамках 
загальної теми «Минуле й сучасне Волині 
та Полісся». Тематика конференцій спря-
мована на дослідження актуальних пи-
тань регіональної історії та краєзнавства. 
Матеріали конференцій надруковані окре-
мими науковими збірниками [16, с. 181].
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Важливим результатом науково-дослід-
ницької роботи працівників музейних за-
кладів є написання та друк наукових і 
науково-популярних видань. Серед них – 
започаткований у 2010 році ВКМ спільно 
з кафедрою документознавства й музейної 
справи Східноєвропейського національ-
ного університету ім. Лесі Україн ки нау-
ковий збірник «Волинський музейний ві-
сник». Перший випуск збірника вмістив 
52 нормативно-правові акти й інструктив-
ні документи, які регулюють діяльність 
музейних закладів, переміщення куль-
турних цінностей через митний контроль 
та їх експертизу, антикварну торгівлю. 
Протягом досліджуваного періоду вида-
но вісім випусків «Волинського музейно-
го вісника», публікації яких присвячені 
історії музейної справи на Волині та в 
Україні, аналізу новітніх музейних прак-
тик [2, с. 2].

Щорічно, починаючи з 1991 року, ВКМ 
видає «Календар знаменних і пам’ятних 
дат Волині». До нього відбирають мате-
ріали про визначні історичні події, факти 
з громадсько-політичного й культурного 
життя області, відомості про видатних 
уродженців краю та знаних діячів, життя 
й діяльність яких були тісно пов’язані з 
Волинню [17, с. 3].

У 2002 році окремою книгою ВКМ 
опублікував дослідження наукового спів-
робітника відділу етнографії та народ-
них промислів О. Ошуркевича. До книги 
«Лірницькі пісні з Полісся. Матеріали 
до вивчення лірницької традиції» ввій-
шли записи зібраних ним пісень, спога-
дів про лірників та лірницьку традицію, 
словник (жаргонізмів) сліпців-музикантів 
тощо [32, с. 1].

Результатом комплексного досліджен-
ня збірки сакрального мистецтва з колек-
ції ВКМ стала монографія «Формування 
фонду сакрального мистецтва у Волин-
ському краєзнавчому музеї (1929–2012)» 
заступника директора ВКМ з наукової 
роботи Є. Ковальчук. У книзі охарак-
теризовано зміст і структуру фонду са-
крального мистецтва, визначено й обґрун-
товано етапи, шляхи, форми та напрями 
роботи з його комплектування. Окреслено 
внесок у формування фонду видатних ді-
ячів української культури, зокрема док-
тора мистецтвознавства П. Жолтовсько-
го. Уперше у вітчизняній історіографії 
запропоновано наукову реконструкцію 

процесу формування фонду сакрального 
мистецтва в збірці регіонального музею 
як невід’ємної частини Музейного фонду 
України [20, с. 2].

Аналіз наукових видань працівників 
музеїв Волинської області дозволяє про-
стежити тісний взаємозв’язок дослідниць-
кої роботи музею із загальними напряма-
ми наукового пошуку в галузі профільних 
дисциплін. Першочерговими для музеїв 
є теми, пов’язані з вивченням музейних 
предметів і середовища їх побутування, 
а також проблеми, які стосуються мак-
симально тривалого збереження й ефек-
тивного використання зібраних матеріа-
лів [36, с. 361].

З метою ґрунтовного дослідження окре-
мих аспектів музеєзнавства та історичної 
науки музейні працівники працюють над 
підготовкою кандидатських дисертацій. 
Протягом досліджуваного періоду сту-
пінь кандидата історичних наук отримали 
п’ять  співробітників ВКМ. Над написан-
ням дисертаційних робіт працюють ди-
ректор Торчинського народного історико- 
краєзнавчого музею ім. Г. Гуртового 
О. Мельник та директор Нововолинського 
народного історичного музею І. Костюк.

Сьогодення потребує від музею нових 
підходів до вдосконалення науково-дослід-
ницької роботи. У музеї з’явилися нові 
теми дослідження. Вони тісно пов’язані з 
формами й методами комунікації між від-
відувачем та музейним предметом.

Музейну аудиторію, її ціннісні орієнта-
ції та духовні потреби вивчає музейна со-
ціологія. Перше соціологічне досліджен-
ня ВКМ було проведено співробітниками 
нау ково-освітнього відділу у 2016 році. 
Для цього розробили розгорнуту анкету 
«Музей та відвідувач» із тестовими й об-
ширними запитаннями. Основним завдан-
ням було дослідити музейну аудиторію 
(вік, стать, рід занять) та побажання й 
пропозиції відвідувачів музею щодо удо-
сконалення його роботи. Узагальнення 
зібраних матеріалів дозволить сформулю-
вати конкретні рекомендації для покра-
щення експозиційно-виставкової та куль-
турно-освітньої роботи музею.

Новітня науково-дослідницька діяль-
ність ВКМ також спрямована на створен-
ня перспективних планів розвитку музею, 
розрахованих на тривалий період. Робота 
за таким планом забезпечує послідовність 
та логічний зв’язок у дослідженнях, пере-
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шкоджає необґрунтованій зміні тематики 
окремих співробітників і загалом сприяє 
розвитку професійної кваліфікації на-
укового колективу [36, с. 361]. На жаль, 
станом на 2016 рік жоден музей у Волин-
ській області не мав розробленого поетап-
ного плану власного розвитку. Це пере-
шкоджає прогнозованому розвитку музеїв 
та поетапному вдосконаленню всіх форм 
їхньої наукової роботи.

Таким чином, науково-дослідницька 
робота є важливим складником діяльнос-
ті всіх музеїв Волинської області. Спів-
робітники музейних закладів краю про-
водять наукові дослідження, шукаючи й 
вивчаючи предмети музейного значення. 
Із цією метою музейні осередки самостій-
но і спільно з іншими установами орга-
нізовують наукові експедиції та розвідки. 
Результати досліджень музейних співро-
бітників уводяться в науковий обіг через 
публікації, виступи на конференціях, 
круглих столах та семінарах.
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The article analyses research work of Volyn Region museums during 1991–2016. The author 
characterizes main forms of the regional museums’ research work, namely. the studying of mu-
seum collections, as well as biographies of prominent Volyn figures, by museums’ employees; the 
conducting of case and integrated field studies for the purpose of detecting the objects of museum 
significance; the research work at scientific centres, archives and libraries of Ukraine, Poland, 
and Belarus; the preparation and carrying out of scientific conferences, workshops, and round 
work tables; writing and publication of scientific and popular science works. An attention is paid 
to new trends of museums’ research work: the studying of museum audience, the formation of mu-
seum development strategies, the issues of research work improvement in museums of the region.
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Region. 
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Ніна Заглада 

Матеріали З етНографічНих досліджеНь  
в чорНоб[ильськоМу] р‑Ні На Поліссі 1934 р. *

Передмова

<...> Інститут організував експедицію до Чорнобильського району на Поліссі для 
проведення етнографічних дослідів в колгоспах. Група з двох чоловік в складі наукового 
співробітника, художника-етнографа виїхала з Києва 12.VІІ.1934 р.

Основна дослідча робота провадилась протягом місяця в колгоспі «Незаможник» 
села Ново-Шепеличі, а крім того були короткотермінові виїзди до сел Кошаровка, Бе-
ньовка, Семиходи, Рудня-Сованська, з метою зібрати дані відмінного порядку, що їх 
можна було спостерігати в цих колгоспах 1.

Робота була спрямована на збирання матеріалів за відживання старої спадщини, пе-
режитків в матеріальній культурі, побуті й свідомості людей та за ріст колективного 
господарства й нового побуту; ці два завдання і були метою нашої дослідчої роботи під-
час згаданої експедиції. Протягом короткого часу, одного місяця, ми не могли охопити 
дослідами усього пройденого етапу соцбудівництва в даній місцевості; для цього потріб-
но було б довготермінової, колективної праці та великого числа фахівців. Тому нашу 
роботу треба вважати за попередню до такого систематичного, стаціонарного досліду. 
Але й ті матеріали, що ми їх зібрали під час експедиції, дають конкретні дані не тільки 
до історії матеріальної культури, а також до історії колгоспного будівництва на Поліссі.

колгосп «Незаможник» в селі Ново‑Шепеличі
В с. Ново-Шепеличі Чорнобильського району в осені 1929 року було організовано 

2 колгоспи – «Іліч» і «Незаможник». Гострі класові протиріччя виявились тут дуже 
яскраво. Заможні середняки згуртувалися були і зорганізували СОЗ, назвавши його 
«Ільіч», а незаможники згуртувалися окремо і організували другій СОЗ під назвою 
«Незаможник». 1930 р. було переглянуто склад колгоспу, викинули заможних з ко-пу і 
об’єднали ці колгоспи в один під назвою «Незаможник».

На 12/VІІ – 1930 р. було в колгоспі уже 56 господарств, площа землі 118,25 га. 
План засіву в 1930 р. в к-пі був перебільшений на 50 %. Своєчасно було виконано 
зобов’язання, взяті перед державою по контрактації і кредитам. Алеж разом з цим в звіті 
колгоспу за 1930 р. було відмічено такі недоліки: «Мало було в 1930 р. приділено уваги 
справі втягнення нових бідняцько-середняцьких мас до колгоспу, шляхом популярізації, 
як на загальних зборах, так і в розмовах з одноосібниками. Не вповні налагоджена була 
дисципліна серед колгоспників, про що свідчить несвоєчасний вихід на роботу деяких 
членів колгоспу підчас збиральної кампанії. Не було утворено ударних бригад та не 
застосовано методів соцзмагання поміж окремими колгоспами» 2. Мимо того, що органі-
зацію соцзмагання та ударництва в цьому колгоспі не було ще поставлене на відповідну 
височінь, всеж таки серед колгоспної маси була значніша частина колгоспників, що пра-
цювали ударно, бо як видно з протокола загальних зборів, що на зльоті ударників було 
виділено від ко-пу 5 ударників, з них 3-ое жінок 3.

Активні, свідомі незаможні середняки ішли за партійним проводом села, але відстала 
частина з середняків, особливо з заможнішіх, весь час підлягала впливові куркульства 
і вносили в колгоспне життя незгоду, що гальмувало його розвиток. Протокол зборів 

* Праця зберігається в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтво
знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (ф. 435, од. зб. 166). З огляду на 
надмірну заідеологізованість попередніх зауваг редколегія вважала за доцільне внести певні корективи, 
скоротивши окремі частини праці. – [Ред.].

1  Матеріали про колгоспи с.с. Кошаровки та Беньовки подаємо в окремому додатку до цієї праці.
2  Із звіту копу «Незаможник» за 1930 р.
3  Протокол загальних зборів кків від 5/Х – 30 р.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

Робота була спрямована на збирання матеріалів за відживання старої спадщини, пе

IM
FE

Робота була спрямована на збирання матеріалів за відживання старої спадщини, пе
режитків в матеріальній культурі, побуті й свідомості людей та за ріст колективного 

IM
FE

режитків в матеріальній культурі, побуті й свідомості людей та за ріст колективного 
господарства й нового побуту; ці два завдання і були метою нашої дослідчої роботи під

IM
FEгосподарства й нового побуту; ці два завдання і були метою нашої дослідчої роботи під

час згаданої експедиції. Протягом короткого часу, одного місяця, ми не могли охопити 

IM
FEчас згаданої експедиції. Протягом короткого часу, одного місяця, ми не могли охопити 

дослідами усього пройденого етапу соцбудівництва в даній місцевості; для цього потріб

IM
FEдослідами усього пройденого етапу соцбудівництва в даній місцевості; для цього потріб

но було б довготермінової, колективної праці та великого числа фахівців. Тому нашу 

IM
FEно було б довготермінової, колективної праці та великого числа фахівців. Тому нашу 

роботу треба вважати за попередню до такого систематичного, стаціонарного досліду. 

IM
FEроботу треба вважати за попередню до такого систематичного, стаціонарного досліду. 

Але й ті матеріали, що ми їх зібрали під час експедиції, дають конкретні дані не тільки 

IM
FEАле й ті матеріали, що ми їх зібрали під час експедиції, дають конкретні дані не тільки 

кож до історії колгоспного будівництва на Поліссі.

IM
FEкож до історії колгоспного будівництва на Поліссі.

сп «Незаможник» в селі Ново

IM
FEсп «Незаможник» в селі Ново‑

IM
FE‑Шеп

IM
FEШепеличі

IM
FEеличі

во-Шепеличі Чорнобильського району в осені 1929

IM
FE

во-Шепеличі Чорнобильського району в осені 1929
ліч» і «Незаможник». Гострі класові протиріччя виявились тут дуже 

IM
FE

ліч» і «Незаможник». Гострі класові протиріччя виявились тут дуже 
яскраво. Заможні середняки згуртувалися були і зорганізували СОЗ, назвавши його 

IM
FE

яскраво. Заможні середняки згуртувалися були і зорганізували СОЗ, назвавши його 
заможники згуртувалися окремо і організували другій СОЗ під назвою 

IM
FE

заможники згуртувалися окремо і організували другій СОЗ під назвою 
р. б

IM
FE

р. було переглянуто склад колгоспу, викинули заможних з ко

IM
FE

уло переглянуто склад колгоспу, викинули заможних з ко
’єднали ці колгоспи в один під назвою «Незаможник».

IM
FE

’єднали ці колгоспи в один під назвою «Незаможник».
– 19

IM
FE

– 1930

IM
FE

30 р. б

IM
FE

р. було в колгоспі уже 56

IM
FE

уло в колгоспі уже 56
План засіву в 1930 IM

FE
План засіву в 1930 р. в кIM

FE
р. в к-IM

FE
-пі буIM

FE
пі був перебільшений на 50IM

FE
в перебільшений на 50

зобов’язання, взяті перед державою по контрактації і кредитам. Алеж разом з цим в звіті IM
FE

зобов’язання, взяті перед державою по контрактації і кредитам. Алеж разом з цим в звіті 
колгоспу за 1930 IM

FE
колгоспу за 1930 IM

FE
р. б IM

FE
р. було відмічено такі недоліки: «Мало було в 1930IM

FE
уло відмічено такі недоліки: «Мало було в 1930

справі втягнення нових бідняцько-середняцьких мас до колгоспу, шляхом популярізації, IM
FE

справі втягнення нових бідняцько-середняцьких мас до колгоспу, шляхом популярізації, 
як на загальних зборах, так і в розмовах з одноосібниками. Не вповні налагоджена була IM

FE
як на загальних зборах, так і в розмовах з одноосібниками. Не вповні налагоджена була 
дисципліна серед колгоспників, про що свідчить несвоєчасний вихід на роботу деяких IM

FE
дисципліна серед колгоспників, про що свідчить несвоєчасний вихід на роботу деяких 
членів колгоспу підчас збиральної кампанії. Не було утворено ударних бригад та не IM

FE
членів колгоспу підчас збиральної кампанії. Не було утворено ударних бригад та не 
застосовано методів соцзмагання поміж окремими колгоспами»IM

FE
застосовано методів соцзмагання поміж окремими колгоспами»



 257  

1931 р. розкриває картину того стану, який був під той час в колгоспі; в протоколі зазна-
чено: «що в колгоспі є спілка середняків, що дбає лише за себе (з них складається прав-
ління колгоспу); біднота через це дивиться на членів правління, як на панів, а середня-
ки дивляться на бідноту, як на ледарів, що не були хозяйнами та не вміють працювати; 
коли буває, що бідняк не виходив на роботу, то його переслідували, а середняку – так 
проходило; що жито і просо ця спілка (середняків) між собою розподіляла та інше» 4.

Класова боротьба не припинилася і далі, бо класовий ворог розгромлений, але ще 
цілком не ліквідований боровся проти колгоспу. З протоколів зборів видно, що колгосп-
ні маси гостро реагували на всі прояви класового ворога та виключали з колгоспу тих 
членів, що вели розкла[д]ницьку політику в колгоспі та агітували серед колгоспників 
проти заходів Радвлади. В 1932 р. було виключено за розкладницьку роботу сина курку-
ля з усією родиною – Булаву Архипа Яковл. Виключено теж Круковця Д. К., який агі-
тував проти колгоспу та старався зірвати посівкампанію, загітувавши 12 колгоспників, 
які подали заяви про вихід з колгоспу накануні посівкампанії; Булава Архип відомий 
був серед колгоспників, як чоловік з бандитсько-хуліганськими вихватками (убив коня 
у громад. Баганюка, був причасний до вбивства співробітника міліції Соболя тощо) 5.

В 1932 р. було також знято з бригадирства бригадира 3-ої бригади, який легковажно 
ставився до виконання директив Урядових та допустив, що бригадою почала керувати 
куркульська група через своіх людей 6.

Всі труднощі, що були на шляху до розвитку колгоспу, активна маса колгоспників 
перемогала з завзятою упертістю і уже на 1934 р. було колективізовано село на 90 %; рух 
колективізації в с. Ново-Шепеличах доказує перемогу колективного господарства над 
індивідуальним. Ворожій елемент, що захватив був з початку в свої руки керівництво, 
на 1934 р. було усунено.

Правління колгоспу складається з 7 чоловік, з них 2-е бідняків, 1 наймит та 4 се-
ред[н] я ки, в цьому числі 2 службовця, 1 канд. КП(б)У та 1 член ЛКСМ. Ревезійна ко-
місія – з 3-х чоловік, із них 1 середняк, 2 службовця, 1 кандидат КП(б)У.

господарство колгоспу. В колгоспі «Незаможник» землі рільної було 786 га, із неї 
придатної лише 310 га. Восені 1933 р. колгосп перевів меліорацію, осушив болото і цим 
збільшив свою площу до 75 га та ще Райземвідділ в 1934 р. прирізав в користування 
колгоспу 1500 га.

Сільсько-госп. характер колгоспу – зерновий та ферма виращування молодняка.
реманент колгоспу. Господарче зміцнення колгоспу щораз то збільшувало і кількість, 

і якість знарядь виробництва. На 1934 р. колгосп уже мав картоплекопалки, кінні гра-
блі, жатки, сівалки, віялки, трієр, молотарку з двигуном, пароконні вози та інш.

В колгоспі є своя велика ремонтна майстерня – кузня (іл. 1), де працює 3 кузниці та 
кваліфікований майстер – завідувач. На будування майстерні було асигновано районом 
24 тис. карбованців. Майстерня добре устаткована. В майстерні виготовляють для кол-
госпу парокінні вози, плуги, провадять ремонтні роботи.

кадри. З кожним роком збільшуються кваліфіковані кадри в колгоспі; колгоспники 
проходять фахову підготовку та перепідготовку на спеціальних курсах – рахівників, 
бригадирів, механіків, столярів, рільників, ветерінарів, ковалів. В 1934 р. фахову під-
готовку проходили 10 чоловік, з них одна колгоспниця була на довготерминових курсах 
по льонообробці.

організація праці. Праця поставлена в ко-пі добре; колгоспники добре дисціплінова-
ні, кожний знає свою роботу і відповідає за неї. В колгоспі було 4 рільн. бригади і одна 
плотницька. «У нас по всіх галузях роботи є норми виробітку, через це робота іде доб ре, –  
інформували нас колгоспники, – колгосп працює за планом, що його затверджено Рай-
земвідділом».

Можно було константувати ріст активности колгоспників, їхню відданість справі 
зміцнення колективного господарства по всіх його ділянках; найкраще за це свідчать 
нижче наведені фактичні дані.

4  Протокол загальних зборів копу 1/ІІ – 31 року.
5  Протокол зборів копу «Незаможник» від 16/V – 1932 р.
6  Протокол Управи копу «Незаможник» № 28 від 15/ХІ – 32 р.
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В 1932 р. було премійовано кращих ударників – 4 чол., з них один бригадір та 3 ро-
бітника, в 1933 р. ударників було 66 чол. Число кращих ударників збільшилось на 
21 чол., з яких було виділено на зльот ударників 12 чол., з них 6 жінок 7. Преміювальний 
фонд був 100 метрів матерії, підметки, чоботи, телята, свині 8. Преміювали на жовтне-
вих святах, для цього зібралися колгоспники 7-го листопаду до будинку колективіста, де 
було підведено підсумки роботи за рік та премійювання.

В 1934 р. соц. форми та методи праці були поставлені на вищий щабель організації, 
як за це свідчать нижче наведені документи.

Договір на соцзмагання за кращу сівбу 1934 поміж двома Колгоспами: 1. «Незамож-
ник» с. Н. Шепеличі. 2. «Нове життя» с. Рудня Соханська.

1. Цілком засіяти всі ярі культури відповідно до плану з всіма кількісними та якісни-
ми покажчиками – протягом 16 днів по колгоспу «Незаможник», що має засіяти 400 га, 
і 20 днів по колгоспу «Нове життя», що має засіяти 188 га.

2. Провести меліораційні роботи на площі 50 га по колгоспу «Незаможник» і 75 га по 
колгоспу «Нове життя».

3. Виконати план сортових засівів з забезпеченням їх кращими попередниками в кіль-
кості 40 га по колгоспу «Незаможник» та «Нове життя».

4. Сівачів виділити кращих колгоспників. 
По колгоспу «Незаможник»:
1) Саченок Ол., 2) Самусь Е., 3) Скрипченко М., 4) Самійленко Д., 5) Багнюк Ф., 

6) Гудзієнко Г., 7) Довженко І., Бойко О.
По колгоспу «Нове життя»:
1) Базиленко В., 2) Нечипоренко М., 3) Нечипоренко Д., 4) Загреблений.
5. Глибока оранка, не менш на 15 сант.
Орачами по колгоспу «Незаможник»:
1) Самійленко П., 2) Саченок Ф., 3) Шинкаренко Ю., 4) Круковець М., 5) Саче-

нок К., 6) Козарчук С., 7) Саченок Ів., Багнюк І., Добрий Я., Самойленко.
По колгоспу «Нове життя»:
1) Нечипоренко В., 2) Нечипоренко Л., 3) Нечипоренко П., 4) Базиленко А., 5) Самой-

ленко Н., 6) Нечипоренко Г., 7) Бичковський О., 8) Зінченко Д., 9) Зінченко Т., 10) Ба-
зиленко С.

6. Від себе ми виділяємо також інспекторів з найдосвідчених наших старих колгосп-
ників. По колгоспу «Незаможник»: тов. Федоська Шут, Круковець Грицько, Рабінович 
Юрко, Саченок К.

По колгоспу «Нове життя»: тов. Матущенко О., Нечипоренко М., Бабиленко В., Ба-
зиленко М., Нечипоренко К.

7. По колгоспу «Незаможник» провести надранню сівбу за 3 дні, по колгоспу «Нове 
життя» теж за три дні.

8. Одержати врожайність зокрема по зерновим культурам 8 цент. з га, по картоплі – 
100 цент. з га, по льону – 5 центн.

9. Конюхів виділити по колгоспу «Незаможник»: Шинкаренко Ф., Багнюк П., Мель-
ниченко Т., Круковець П., Круковець М., Лузан П.; по колгоспу «Нове життя»: т.т. То-
каренко П., Зінченко М., Бойков Т., Охрименко Н.

10. Ми попереджуєм таких завзятих ледарів і прогульників по колгоспу «Незамож-
ник»: Чернявського П., Круковця К., Саченка Т., Дедухно Ганна; по колгоспу «Нове 
життя»: Бичковського Х., Бичковську Мотру, Загребленого П.

11. Організувати колгоспні та бригадні газети: по дві на колгосп і 4 на бригади.
Договір складено 20 березня 1934 року.
Всі настанови партії й рад. влади, що мобілізували колгоспні маси нашого Союзу 

навколо важливих завдань посівного плану на цей рік, та забезпечити високий уро-
жай колгоспних ланів, відповідним угноєнням грунту, очисткою від бур’янів, забезпе-
чити роботу найкращою робочою силою, ударними темпами терміново виконати планові 

7  Протокол загальних зборів колгоспу «Незаможник» від 30/ІХ – 33 року.
8  Протокол управи колгоспу № 3, 1933 р.
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завдан ня посівної – все це має на увазі вище приведений документ про соцугоду між 
бригадами ко-пів «Нове Життя» та «Незаможник». Умова була виконана цілком.

В умовах диктатури пролетаріату жінка, визволена Великим Жовтнем від віковічних 
оков, стала бути активним учасником соцбудівництва на всіх ділянках політичного, 
господарчого та культурного життя Радянського Союзу. В дослідженому колгоспі жінка- 
колгоспниця теж зайняла видатне місце як активна робітниця в галузі зміцнення гос-
подарства. В перші роки існування колгоспу деякі жінки-колгоспниці виявили себе як 
свідомі громадяни радянського союзу. Оповідала нам колгоспниця Мотря Круковець:

«В перший рік, як став на селі колгосп, трудно було працювати з нашими жінками. 
Жінка була темна, ніяк не хотіла розуміти, що треба робити в колгоспі. Я була жінор-
ганізатор і як би не те, що мені допомагали шість жінок, то можна було пропасти. Не 
вірили вони в те, що за роботу получать продукти. Деякі лінувались, казали, на те й 
колгосп, щоб сили собирать, а не витрачать, що все забере кооперація і буде видавать 
всім рівні пайки, так що можна і не робить.

В перший рік не було бригад, працювали гуртом, то ми бачили, хто робить, а хто гу-
ляє, нам приходилось багато робить та давать приклад своєю роботою. Деякі агітували 
за те, щоб не робить, казали, як всі не будуть працювати, то все розпадеться і колгоспа 
не буде, то знов поділять землю.

Перший рік в колгоспі було мало господарств, а землі багато, була нагрузка – карпи-
ловська земля та хутора Янова. Як став проходити в районі колгосп, то куркулі в Кар-
пилівці і Янові підбивали селян, аби відмовились від землі, пусть земля погуляє год, то 
колгоспа не буде. Цю землю віддав нам район. Коли ми приїхали цю землю орать, то 
жінки, підіслані чоловіками, лаяли нас, не давали робити, лягали в розору, а ми за допо-
могою комсомола та партійців перемогли всі труднощі, обробили її і получили гарні на-
слідки, багато хліба напахали, по 150 і більше пудів поодержували родини, а тоді біднота 
та незаможні середняки побачили, що їх одурили, й почали записуватися до колгоспу.

Мені, як жінорганізатору, приходилось багато робити, бо на мене всі очі дивились, 
доводилось прикладом показувати, як треба робить. Як, бувало, який день не прийдеш 
на роботу, то й зрив в роботі, кажуть: “Вона не прийшла, вона щось знає, не треба 
робить”. А вже цей рік не треба агітувати та пояснювати, навіщо робиш, всі біжать на 
роботу і роблять від сонця до сонця, не дивляться на те, щоб тільки заробити трудодень, 
а щоб вчасно зробити роботу, щоб урону не було для колгоспу, ніхто нам не зробить, як 
самі не зробимо. Не так, як того року залишили багато необробленої картоплі, зіллям 
поросла, а сами голодні сиділи.

Зараз добре йде робота, дехто з жінок за один день заробляє 1 ½ до 2-х трудоднів. 
Зараз ідуть всі охотно, даже б’ються за роботу, знають: як будуть робити, такі і будуть 
наслідки.

В 1933 р. серед жінок було утворено ударну бригаду по перевірці діяльности колгос-
пу. В цю бригаду входило пять жінок. Бригада ходила оглядала, як проводили роботу 
бригадири та бригади, складала акта обслідування та інформувала правління колгоспу 
та райвиконком про всі слабі місця в роботі ко-пу.

На перших порах бригаді досить трудно було провадити свою роботу через те, що 
у деяких чоловіків ще залишилися від старих царських часів неправильні погляди на 
жінку, що «вона є нища за чоловіка і через це не повинна втручатись в чоловічу робо-
ту». Крім цього, і серед жінок знайшлися ще такі, що «не давали проходу цим жінкам, 
дратували їх, давали ім ріжні прозвища і всяко заважали в роботі».

Ми з’ясували причини такого стану. Крім консерватизму, несвідомості, одсталості, 
вище згадані прояви негативного ставлення до роботи ударної бригади має класове ко-
ріння: недобитки куркульства та їх агентура всяко діяла, щоб гальмувати роботу жінок, 
щоб подірвати їх авторитет, щоб підірвати колективне господарство. Недобитки куркуль-
ства намагалися всяко задержувати господарчий ріст колгоспів, зокрема через послаб-
лення активності серед жіноцтва, через підрив господарства в середині, вживаючи всі 
заходи до його знищення. Не дивлячись на це, жінки, свідомі своїх завдань, намагалися 
продовжувати свою роботу. Вважаю потрібним тут навести два акти обслідування цією 
бригадою: один – від 19-го лютого 1934 р. щодо перевірки колгоспа «Незаможник» та 
другий – від 6-го березня 1934 р. по перевірці майна дитяслів.
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Акт

1934, Лютого 19 дня ми, нижчепідписані, жіноча бригада в особах: Федоськи Шут, 
Палажки Шинкаренко, Теклі Саченок, Федори Шут та Марії Багнюк ц. числа обсліду-
вали ко-п «Незаможник», при чому виявили слідуюче:

1. Були на кузні, де вози і плуги зараз в ремонті, кузнецями заявлено, що увесь рема-
нент, як плуги та вози, будуть відремонтовані до 8 березня 1934 р.

2. На скотар. фермі виявлено, що молодняк від 2-х років до 3-х в хорошому стані, 
а тогорічний – в поганому стані, корови схудли проти того часу, як робився огляд жіно-
чої бригади 29/І – 34 р.

3. Воли теж схудли, а один віл хворий, а лікувать його не провадять.
4. Коні по всіх бригадах не чищені, на подвір’ї конюшні грязно, вози та сані не в по-

рядку, в розкиданому вигляді, конопляторка і досі на дворі під дождем.
5. Коноплі коло складу розкидані.
Жінбригадир Багнюк.

Акт

1934 р. від 6-го березня.
Перевірено майно дитяслів, мається: рушників – 63 шт., трусів – 50 шт., халатів – 

9 штук, наволочек – 109, сорочек – 142, простинь – 71, косинок – 3, кроватей – 18, 
чайник – 1, кушинів для води – 1, кострюль – 9, ложок – 25, тазів – 3, сольниць – 1, 
мисок – 23.

Потрібно: відремонтувати будинок під яслі, збільшити посуду, одягу та ложок.
Бригадир Багнюк.
Контрольна робота ударної жіночої бригади мала позитивні наслідки, правління кол-

госпу, сільрада та широкі громадські маси колгоспників звернули серйозну увагу на 
всі ті недоліки, що їх вскрила бригада, та здійснили ділові пропозиції, що їх висунули 
жінки-ударниці.

Вище приведені данні відкривають нову сторінку життя села в умовах колективного 
господарства. Робота ударної жіночої бригади це не тільки прояв розбудженої жіночої 
активності, але також прояв громадської самодіяльності, контролю, більшовитської кри-
тики та самокритики.

Наслідки господарювання. Ріст організаційної та господарчої моці К-пу, підвищення 
урожайності, боротьба з утратами, боротьба за соціалістичну дисципліну праці, за пра-
вильне використання робочої сили, за плановість в роботі та налагодження громадського 
контролю, піднесення класової політичної свідомості серед колгоспних мас під проводом 
комуністичної партії – все це зумовлює ріст колгоспу, а разом з цим підвищення матері-
ального забезпечення трудящих. З ростом колгоспу росте теж і добробут колгоспників, 
як це вимовно стверджують цифрові дані. В 1932 р. на трудодень одержували колгоспни-
ки 914 гр. зернових культур, в 1933 р. – 2 кіло 10 гр. зернових культур та 1 кіло карто-
плі, а на 1934 р. – 3 кіло зернових культур та 7 кіло картоплі.

Питання, що ми їх розглянемо в наступних розділах цієї праці, в загальних рисах 
увійшли вже в обсяг першої частини – в цих розділах розвиваємо окремі ділянки шир-
ше, щоб дати повнішу картину процесу перебудови старого села. Почнемо наш розгляд 
з хліборобства.

хліборобство

Ще на ХV з’їзді партії тов. Сталін говорив про необхідність поступового переходу 
«распыленых крестьянских хозяйств на рельсы об’единенныя крупных хозяйств, на об-
щественную колективную обработку земли, на основе интенсификации и машинизации 
земледелия, в расчете, что такой путь развития является важнейшим средством ускоре-
ния темпов развития сельскаго хозяйства и преодоления капиталистических элементов 
деревни» 9.

9 Сталін. Доповідь на ХV з’їзді партії.
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Низька, відстала техніка – що в умовах капіталізму в кол. Росії мала місце не лише 
в окремих глухих захолусних селах, але й в цілих районах – в умовах соціалістичних, 
в процесі колективізації, в тісному зв’язку з індустріалізацією та механізацією сіль-
ськ[о] го господарства поступово відживає, уступаючи місце високій техніці.

Процес відмирання примітивної і ріст нової техніки очевидний і на дослідженій нами 
території. Ще не так давно, за даними, що ми їх зібрали від старих колгоспників, в да-
ній місцевості можна було спостерігати пережитки, властиві економиці й техніці докла-
сового суспільства, т. зв. підсічна система хліборобства. От що оповідав нам 85-літній 
дід Гнат Круковець:

«Ліс розкорчовували – рубили дерева та кустарники, копали пні сокирами, которе 
гілля нікуди не годилося, греблі в кучі й палили, а попід приорували, він лучший за 
навоз. Ми корчували у двох з сином. За Чистогаловкою (в 12 вер. від села) були зем-
лі з кустарниками. Сокирою рубали, де густі корчі. Сокирою копали кички, як багато 
дрібного коріння, то сохою приорювали: один орав, а другий пазки робив сокирою, де 
коріння.

Місце в лісі, де перший раз оруть, зветься “лядо”, і на ляді сіяли просо. Де дуб, граб, 
там земля хороша, а де осина, ольха, там земля принадиста – синенька, рідка, там не так 
буде рости. Сосна на щерці росте, не вельми то добра земля (пісок). Поблизу села дава-
ли селянам землі по трошку, а більше давали у дуброві за 7–8 верстов – там кічкували 
й пазкали. Коли були засушливі годи, то пускали пожар по болоту, то зілля перегорить 
(торф) і по тих попілках сіяли просо. На ціих попілках не орали сохою, посіють і за-
волочуть, яким голлям чи граблями заволочать, і добре росте просо.

Як у кого було землі мало, капля 10 проса, то як посіє, знайде який небудь верх (з де-
рева) та потягає його, і так заволочить. Бувало, як і бороной волочили, то це голля ззаду 
прив’язували, з голлям краще заволоче.

Завше у нас сіяли на новині просо – новина своє показує год 4–5 – года два сіяли 
просо, а потім гречку й кидали землю, гуляла, лишалась не оброблена годів 10 і біль-
ше». Огнезрубна система в хліборобстві, як пережиток, знаходила собі в ХІХ ст. широке 
примінення на Поліссі, а між тим на дослідженій території 11.

10  Небагато.
11  «В особенно неблагоприятных условиях находится земледелие в прибрежных к Припяти волостях 

Н. Шепеличской и Чернобыльской. Воды этой реки во время разлива так чисты, что не только не оставля
ют на затопляемых ими полях никакого ила, но даже вымывают тот навоз, который был вложен в землю 
крестьянами, вследствие чего каждый год приходится класть новое удобрение.

Дурное качество полей и невозможность удобрить их надлежащим образом создали особую систему 
хозяйства, процветающую, главным образом, на севере и на северозападе района.

В  волостях Высоцкой, Любиковичской, Выровской,  Березнянской, Кисоричской, Олевской, Юров
ской, Славечанской, Покалевской, Гладковичской, Лугинской, Жубровичской, Мартыновичской, Шепе
личской, Чернобыльской (в двух последних волостях главным образом на левом берегу Припяти), частью 
в Разважевской и Иваньковской.

Из всего количества земли, числящейся пахотной, в действительности распахана и занимается по
севами только некоторая часть;  остальная же отдыхает 10–15  (даже до 20) лет, проростая  за  это  вре
мя  кустами. Когда,  по  соображению  крестьян,  участок  достаточно  отдохнет,  выросший  за  это  время 
лес  срубается, складывается в кучи и сжигается здесь же, на поле, после чего производится посев. При 
этом частью придерживаются обыкновенной трехпольной системи, частью сеют каждый год один и тот 
же хлеб,  пока  земля перестанет давать урожаи,  что,  при дурной почве,  случается обыкновенно через 
4–5 лет. На ближайших к деревне, унавоживаемых полях ведется обыкновенное трехпольное хозяйство, 
но земля в некоторых волостях (напр. Лугинской, Жубровичской) не отдыхает. Наиболее употребитель
ный сево оборот в таких случаях: в первый год по навозу гречиха, во второй – рожь, в третий – овес или 
ячмень, после чего поля необходимо удобрить вновь.

Дабы отделенные участки земли получали хоть какое нибудь удобрение, крестьяне на ночь свой па
сушийся в лесах скот загоняют на тырло, для чего огораживают эти участки жердяными изгородями; 
недели через две тырло переносится на новое место, и таким образом земля получает некоторую долю 
навоза». (Толмачевский И. Н. ЮгоЗападный край. Статистическое обозрение. Т. 1. Восточное Полесье. 
1897 г., стр. 316, 317).
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Огнезрубна система була поширена й на Білоруському Поліссі 12.
Соха. Про саме знаряддя до оброблення землі – соху, що до жовтневої революції була 

ще в масовому вжитку на Поліссі, ми зібрали такі відомості:
«Коли я почав хазяйнувати, то годов ще 10, а може й більше пахав сохою, а потім 

купив залізного плуга» (записала від колгоспника Сем. Круківця, 67 р.).
«Соху (табл. І, мал. 1, 2) самі собі робили. Плаху і рогоча робили з березового де-

рева, припілок – з твердого дерева граба, дуба чи ясеня. Береза мягша, зробляється 
швидко. Пудвія, пужовку і сошника робив місцевий кузнець. Довга ручка у сохи звалася 
“милиця”, а коротка – “обмулок”, клинок називали “підбій”, а мотузка – “пудвій”».

«Соха не розрихляла землю так, як плуг, корінці лишались в землі і перегнивали. Як 
полосу пройдеш, то соху береш на руку і переносиш на другу полосу, а так не можна, 
щоб воли повернули з сохою».

«Коли ідеш в поле з сохою, то береш з собою запас (табл. І, мал. 11), запасна плаха, 
як зломиш плаху, то починиш» (записала від Г. Круковця) 13.

Ми умисно зацитували данні про стан хліборобської техніки на Поліссі повністю, за 
статистическим описанием, не лише з метою дати документове ствердження його низько-
го стану, з наявними пережитками огнезрубно[ї] системи та примітивних знарядь праці, 
але ще тому, що ці дані стосуються якраз до території, яка була об’єкто[м] наших до-
слідів. Для нас важне твердження автора, що «соха вряд ли когда уступит плугу»… 
Очевидно, що в той час, коли автор висловив це припущення, та на протязі наступного 
періоду, в умовах капіталістичної системи селянське хліборобство на даній території 
мусило існувати на ступені одсталості й занепаду (а такий стан був і в багато інших 
пунктах був. царської Росії) і не могло піднестися на вищий етап розвитку.

Соху в дослідженому селі у заможних селян заступив ковальський плуг; у бідних соха 
була у вжитку ще до жовтневої революції, недивлячись на технічне удосконалення плуга. 
Отож, тільки в умовах диктатури пролетаріату, в умовах колективного с-господарства, 
в умовах високої соціалістичної індустрії та техніки соха віджила цілком. 

12  «Обращение подлесных земель в пашни и до настоящего времени производится первобытным спо
собом. Обыкновенно, прежде всего, весной срубают мелкие деревья и устилают ими предназначенную 
землю для пашни. Когда они несколько просохнут, их зажигают, после чего собирают оставшиеся стволы 
и толстые сучья и ветки,  засевают выжженное место просом и боронят волокушей. Осенью снимают 
просо, которое в таких случаях дает прекрасный урожай, по жнитву сеют рожь и опять обрабатывают 
поле только волокушей. После уже коекак ковыряют почву сошкой или сохой. Это самый упрощенный 
прием обработки почвы при помощи примитивного орудия, которое может быть изготовлено из ствола 
ели посредством огня без всяких инструментов». (Сержпутовский А. Земледельч. орудия белоруссов По
лесья (южн. части Слуцкого и сев. полов. Мозырского уездов Минск. губ.), с. 52).

13  За це знаряддя праці по літературним джерелам маємо такі дані:
«В северных и северозападных частях района и поныне еще поля обрабатываются деревянными со

хами и боронами. Полесская соха несколько иного устройства, чем великор., напоминая скорее плужок, 
запрягаемый парой волов или лошадей; два сошника, поставленные под прямым углом один к другому, 
заменяют нож и лемех, винтообразная палица заменяет отвал; грядиль покоится на 2х колесном перед
ке. Подобного рода соха отрезает пласт земли и вполне его переворачивает, отчего она особенно хороша 
для поднятия нови, облогов; для двоения же и как рыхлитель она не вполне пригодна. Впрочем, местами 
встречаются сохи, ближе подходящие к великорусским.

В тех волостях, где почва лучше, население постепенно бросает сохи, заменяя их пароконными ко
лонистскими плужками (с коротким крутопоставленным отвалом, дробящим пласт). В самых южных 
волостях продолжают еще существовать малорос. тяжелые, неуклюжие деревянные плуги, запрягаемые 
шестеркой волов; впрочем, и они постепенно вытесняются железными плугами, допускающими более 
глубокую запашку при том же числе волов.

Подобного рода плуги только переворачивают землю, но не дробят пласта; для дробления служат 
раль (с одним лемехом) и различные системы эксикаторов, но последние встречаются только в хорошо 
устроенных помещичьих имениях.

Бороны в большей части района с железными зубьями.
На севере, северозападе и сев.востоке, где почва песчаная, а слой, заключающий в себе раститель

ный перегной, небольшой толщины, пашут весьма мелко – на 2, даже на 1 вершок; вот причина, почему 
здесь соха вряд ли когда нибудь уступит место плугу. При таких условиях не требуется ни рала, ни же
лезной бороны». (Толмачевский И. Н. Статистическое обозрение. Восточное Полесье. Т. І, стр. 317).

www.etnolog.org.ua

IM
FE

Ми умисно зацитували данні про стан хліборобської техніки на Поліссі повністю, за 

IM
FE

Ми умисно зацитували данні про стан хліборобської техніки на Поліссі повністю, за 
статистическим описанием, не лише з метою дати документове ствердження його низько

IM
FE

статистическим описанием, не лише з метою дати документове ствердження його низько
вними пережитками огнезрубно[ї] системи та примітивних знарядь праці, 

IM
FE

вними пережитками огнезрубно[ї] системи та примітивних знарядь праці, 
але ще тому, що ці дані стосуються якраз до території, яка була об’єкто[м] наших до

IM
FEале ще тому, що ці дані стосуються якраз до території, яка була об’єкто[м] наших до

слідів. Для нас важне твердження автора, що «соха вряд ли когда уступит плугу»… 

IM
FEслідів. Для нас важне твердження автора, що «соха вряд ли когда уступит плугу»… 

Очевидно, що в той час, коли автор висловив це припущення, та на протязі наступного 

IM
FEОчевидно, що в той час, коли автор висловив це припущення, та на протязі наступного 

овах капіталістичної системи селянське хліборобство на даній території 

IM
FEовах капіталістичної системи селянське хліборобство на даній території 

мусило існувати на ступені одсталості й занепаду (а

IM
FEмусило існувати на ступені одсталості й занепаду (а та

IM
FEтакий стан був і в багато інших 

IM
FEкий стан був і в багато інших 

огло піднестися на вищий етап розвитку.

IM
FEогло піднестися на вищий етап розвитку.

Соху в дослідженому селі у заможних селян заступив ковальський плуг; у

IM
FEСоху в дослідженому селі у заможних селян заступив ковальський плуг; у

була у вжитку ще до жовтневої революції, недивлячись на технічне удосконалення плуга. 

IM
FEбула у вжитку ще до жовтневої революції, недивлячись на технічне удосконалення плуга. 

Отож, тільки в умовах диктатури пролетаріату, в

IM
FE

Отож, тільки в умовах диктатури пролетаріату, в ум

IM
FE
умовах колективного с

IM
FE

овах колективного с
овах високої соціалістичної індустрії та техніки соха віджила цілком.

IM
FE

овах високої соціалістичної індустрії та техніки соха віджила цілком.

лесных

IM
FE

лесных зем

IM
FE

земель

IM
FE

ель в

IM
FE

в паш

IM
FE

пашни

IM
FE

ни и

IM
FE

и до

IM
FE

до нас

IM
FE

настоящего

IM
FE

тоящего
пре

IM
FE

прежде

IM
FE

жде все

IM
FE

всего,

IM
FE

го, вес

IM
FE

весной

IM
FE

ной сру

IM
FE

срубают

IM
FE

бают мел

IM
FE

мелкие

IM
FE

кие
да

IM
FE

да они

IM
FE

они нес

IM
FE

несколько

IM
FE

колько про

IM
FE

просохнут,

IM
FE

сохнут, их

IM
FE

их заж

IM
FE

зажигают,

IM
FE

игают,
вет

IM
FE

ветки,

IM
FE

ки, зас

IM
FE

засевают

IM
FE

евают выж

IM
FE

выжженное

IM
FE

женное мес

IM
FE

место

IM
FE

то
так IM

FE
таких IM

FE
их слуIM

FE
случаяхIM

FE
чаях даеIM

FE
даетIM

FE
т преIM

FE
прекрасныйIM

FE
красный уроIM

FE
уро

локушей. IM
FE

локушей. ПоIM
FE

ПослеIM
FE

сле ужIM
FE

ужеIM
FE

е коIM
FE

коеIM
FE

еIM
FE

какIM
FE

как коIM
FE

ковыряютIM
FE

выряют
аботки IM

FE
аботки поч IM

FE
почвы IM

FE
вы приIM

FE
при помIM

FE
помощиIM

FE
ощи приIM

FE
примитивногоIM

FE
митивного

ог IM
FE

огня IM
FE

ня бе IM
FE

без IM
FE

з всIM
FE

всякихIM
FE

яких инIM
FE

инструментов».IM
FE

струментов».
Сл IM

FE
СлуцкогоIM

FE
уцкого иIM

FE
и сеIM

FE
сев.IM

FE
в. поIM

FE
полов.IM

FE
лов. МоIM

FE
Мо

пр IM
FE

праці IM
FE

аці поIM
FE

по ліIM
FE

літературнимIM
FE

тературним
 IM

FE
запIM

FE
западныхIM

FE
адных чаIM

FE
ча

есскаяIM
FE

есская сохIM
FE

сохаIM
FE

а
лошIM

FE
лош



 263  

В колгоспних умовах ще вживаються плуги роботи місцевої майстерні-кузні, які яв-
ляються за більш удосконалені за своїх попередників. Ці плуги колгоспники вважають 
за кращі (для їх землі), за т. зв. Саківські.

Дбання за раціональне використання кожного клаптика землі, боротьба за викорис-
тання т. зв. неужитків, що в умовах одсталої техніки в кол. Росії лежали не продуктив-
но – в умовах сучасних використовуються. В даному к-пі для використовування болот-
них місцевостей вживають двохскатний плуг, при допомозі якого розоруються канавки, 
по яким сходить вода і осушує болота. В цих місцях садили картоплю. Двохскатні плуги 
роблять місцева майстерня.

Доскональне технічне знаряддя оброблювати землю, таке як трактор, що в соціаліс-
тичному рільництві став здобутком більшості колгоспів та радгоспів нашого Союзу, на 
даному етапі розвитку дослідженого господарства немає ще примінення.

Борона. Друге знаряддя оброблювати землю після оранки та прикривати зерно після 
сівби – це борона, старовинне рільниче знаряддя, за яке маємо історичні звістки ще в 
«Рус. Правді».

В колгоспній практиці в даній місцевості вживаються залізні фабричні борони, але 
поруч з цим використовуються й дерев’яні борони з дерев’яними зубами, завірченими, та 
дерев’яні борони з т. зв. колачами (Табл. ІІ, мал. 1).

За капіталістичного ладу в селах Поліських залізні борони були у вжитку у поміщиків, 
у селян стали з’являтися років тому 20 і то тільки у заможних. «Де твердий грунт, де 
лядо кріпке, там краще волочить залізною бороною, на мягкому грунті вона тоне. Тепер в 
колгоспі залізна борона вживається. На пару коней чепляють комплект – три борони за-
лізні. Залізні борони – фабричні, їх в кузні колгоспній не роблять, а тільки підчиняють».

В індивідуальному господарстві масове поширення мала дерев’яна борона.
Примітивні дерев’яні борони, т. зв. борони з колачами, ще ц. р. вживалися в к-пі. Ц. р. 

для другої бригади колгоспу зробив Данило Самійленко (колгоспник, 65 р.) 14 штук та-
ких борін. Колгоспники давали пояснення, що почва землі дозволяє вживати борони тако-
го типу: «Де мягка земля, коли на парах треба гречку сіяти, тоді вживають цю борону». 

Борона такого типу в умовах капіталістичних була поширена на території Полісся. 
В літературних джерелах маємо данні про це знаряддя, але сама техніка його виробу не 
була докладно з’ясована та зафіксована відповідними ілюстраціями. Тому ми присвятили 
цій справі більше уваги, дослідивши докладніше техніку виробу цього знаряддя праці.

«Борона з колочами краща за ту, що з завірченими зубами, кріпша, довше живе». 
З’ясуємо техніку виробу борони так, як ми її дослідили підчас експедиції. Складові 
частини борони: самолук, прути, колачі та зуби.

«На самолук треба дубка вершка на 3, дуб треба висотою метрів на 5, з такого дуба 
можна два самолука зробить, розколовши його. Зрубаного дубка гнули сирого: розко-
лювали його пополам і клали, щоб завяв, як на сонці, то лежав 2 дні, а то й тиждень 
полежить. Загинали самолук на кілках, він туго гнеться. Треба кілки забивати кріпко, 
щоб він не вихилив їх з землі. Загинали коло плота. Коло плота забивали одного кілка 
і загинали одне коліно. У тому місці, де перегинається самолук, треба, щоб тонша була 
деревина, і треба для цього її в цьому місці трохи стесати. Напроти першого кілка за-
бивали другого, і цими двома кілками визначалася ширина борони. За цим загинали 
друге коліно і третій кілок забивали проти першого кінця самолука, з якого починали 
гнути (Табл. ІІ, мал. 2), цим визначається висота борони. Як загнули самолук, то кінці 
зв’язували віровкою або дротом міцно (табл. ІІ, мал. 3). Так він на кілках лежав 1–2 дні, 
поки заклясне. За цим здіймали з кілків і ставили його, сперши об пліт, не розв’язуючи, 
ставили проти сонця, щоб так засох».

Коли самолук готовий, тоді приступали до заготовки прутів.
«Прути треба на борону березові чи лозові. Їх треба на борону 30 штук, треба по-

тратить цілий день, щоб їх нарізати в лісі та облупити, вони мають бути рівні. Розмір 
прутків такий, як ширина самолука, тільки треба, щоб вони трохи виступали, вони не 
більші як 2–2 ½ метра, в залежності від того, яка буде борона. Їх треба облупить та по-
сушить на сонці; полежать на сонці, то за 2 дні готові».

«Зуби (табл. IV, мал. 5) треба робити з дубової полуторки, треба, щоб дерево було без 
сучків. Зубів заготовляється 30 штук. Як деревина товста, то можна всі зуби зробити з 
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одної деревини. В тій частині, де зуб повинен спиратися на прутки, робиться засічка на 
півпальця (табл. IV, мал. 6), не доходя до низу на 2 см». Зуби прикріплювалися т. зв. 
колачами.

«Колачі робили з березових чи чорнолозових дубчиків, березові – кращі. Колачів 
треба 30 пар. За день можна накрутити колачі. Зробити більших розмірів треба 10 пар, 
що лежать на самолуці. Колачі треба гнути з сирих дубців. Коли борону складати, то 
треба, щоб колачі були сирі, а в тому разі коли вони посохнуть, то треба розмочува-
ти, щоб не поламалися, як в сухі колачі забивати зуби, то може розірватися, зуб його 
переб’є. Як колач м’який, то зуб легше вбити, він погинається. Як зимою робити колачі, 
то треба покласти дубці на гарячу піч, там вони попаряться, і тоді їх крутять».

Техніка виробу колачів. Крутили колачі в хліві або в клуні. В сохі прорубували роз-
челину, закладали кінець дубця (Табл. ІІІ, мал. 1). Дехто до сохи прибивав залізячку і 
в цю залізячку закладали кінець дубця, а щоб вона не вискакувала, закладали залізного 
ножа. Той, хто скручував колачі, ходив навкут сохи і руками покручував дубця, добре 
притискаючи (т. ІІІ, м. 4). Ще бува, що крутили колачі при допомозі невеликої палочки 
з ремінцем (т. ІІІ, м. 3). Для цього розчеплювали другий кінець дубця (т. ІІІ, м. 2), за-
кладали ременець та палочкою крутили (т. ІІІ, м. 5). Як скрутили дубця, здіймали його, 
згинали (т. ІІІ, м. 7) і зв’язували кольцем (табл. ІІІ, м. 8–10), мірою по власному кулаку, 
треба, щоб тільки проліз кулак (т. ІІІ, м. 11), і крутить другого колача. Як скрутять 
другий дубець, то кінець його проймає у перший колач (т. ІІІ, м. 12) і зв’язує його так, 
як перший. Так получається пара колачів (т. ІІІ, м. 13).

Складали борону так: клали самолук на землю, п’ять пар колачів одягали на праву 
сторону самолука і п’ять пар – на ліву. На самолуку в тих місцях, де лягають прутки, 
робили зарубинки (т. ІІ, м. 4), щоб прутки добре лягли. На кожній робили 3 зарубинки: 
2 зверху, а третю зі споду, – зарубинки допомагають правильно стояти зубам.

Коли колачі одінуть на самолук, то вбивали прутки в ті колачі, що з правого боку. Треба 
так вбивати прутки, щоб вони спиралися на зарубинки в самолуці, і зразу затим вбивали по-
перечні прутки, поперечних три, а продовжних два (т. ІV, м. 2). На ці прутки надягали ко-
лачі і розводили по продовжним пруткам так, як мають стояти зуби, щоб було рівно (т. ІV, 
м. 1). Коли її поснували, то забивають в колачі зуби (т. ІV, м. 4) так, щоб кожний ощепився 
пятьма прутками, треба, щоб засічка зуба якраз прийшлась щільно до прутка.

Коли забивати зуби, то треба покласти самолука на мягку землю, щоб зуб, як вбивати 
його, входив в землю. Коли колачі тугі, то другим зубом розвернули колачі й прутки, 
а тоді забивали зуба, щоб зуб не зламався. Треба забивати зуби дерев’яною довбешкою 
(обухом не добре – можна зуб розбити). Забивати зуб треба так, щоб він ішов трохи 
наперед, а не прямо (т. ІV, м. 6). Коли забив зуби, то борона готова, зривали її з землі, 
клали на току й оглядали, щоб всі зуби були рівні, а як є котрий з них трохи більший, 
то зрізали («як будуть не рівні, то борона буде погано волочить»).

Роблять борони більші, і на 36 зубів (шар прибавляють – буде не п’ять шарів, а шість), 
ця борона важка.

«Як земля тверда, то як волочили, то на борону поліно важке клали. Я волочив і 
двома боронами: за мотузку чепляв, – пропустиш її через ярмо, за один кінець мотузки 
причепиш одну борону, а за другий – другу, на ¼ метра одну від другої, і так волочив».

«У нашому селі колись були тільки такі борони; з провірченими зубами борони поча-
ли недавно робити, це не наша борона, її занесли з других районів. Борону з завірчени-
ми зубами легше зробити. Борона з колачами краще розбиває землю. Не кожний її вміє 
робити, є зараз тільки кілька дідів, що її зроблять добре» 14.

сівба. Сіють в колгоспі сівалкою, одноосібники по старому звичаю сіють рукою з 
коробки.

Знаряддя праці до збору врожаю.
«Коса вживалася одноосібниками. В колгоспі її вживали рідко, коли треба було на-

косити на день телятам трави на корм, та ще косили гречку. Гречку косили косою з 
грабками, а траву – на босій косі» 15.

14  Виріб борони досліджено підчас роботи М. Мельниченка.
15  Коса без грабків.
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Серп ще вживався в колгоспі – жати жито, просо. Серп та косу, ручний спосіб убор-
ки хліба, в умовах колективного с. г. замінила машина жниварка та косарка. Люди не 
звикли ще до цього і зразу, особливо колгоспниці, критично ставилися до жниварки, ка-
зали: «жниварка губить багато колоса, вона важка, а грунт м’ягкий, песчаний, не можна 
регулювати хода. Жниваркою у нас добре робити ще не уміють. До того у нас маленьке 
жито росте, не зручно жниваркою жати, важко в’язати за нею і сноп виходить важкий, 
незграбний. Робочих рук у нас і так хватає, ми шкодуємо кожного колоска, у нас завше 
звикли того колоска збирати, не так як на Україні (у степу)» 16.

Все це зумовлене недостатком кваліфікованих кадрів та низькою агрономічною осві-
тою. Як було з’ясовано в першому розділі нашої праці, не у всіх колгоспах стан справи 
однаковий. Колгосп «Незаможник» краще забезпечений кадрами, інші колгоспи в про-
цесі свого розвитку підуть, безперечно, в ногу з передовими колгоспами цього району.

Уборка сіна в колгоспі провадиться виключно косаркою, косою лише в тих місцях 
підкошують, де косаркою не можна (коло кущів).

Ціпа для молотьби вживають одні одноосібники. В колгоспі молотять молотаркою з 
двигуном. Для молотарки та двигуна побудоване спеціальне приміщення з навісом для 
снопів (іл. 3), куди їх звозять, і коли негода, то перерви в молоченні немає, беруть снопи 
з-під цього навіса.

Для обмолочування льону в колгоспі вживали ще примітивного ручного способу – 
молотили пряниками. Для цього клала кожна жінка коло себе невелику дерев’яну до-
шку, на неї розстелювала снопка льону і обмолочувала зерно пряником (іл. 4).

Зерно в колгоспах переховується в склепах-амбарах (іл. 2), де побудовані закрома. 
У одноосібників переховується в коморі чи в сінях коло хати. Зерно зсипають в бочки, 
жолоби, в мішки чи зберігають у великих мірках довбаних.

Щоб перевозити збоїни від молотарки, для цього вживають в колгоспі коші, плетені з 
лози, з одного боку в ньому внизу є віконечко, через яке висипають збоїни з коша. Є ще 
коші з дошок, в яких перевозять картоплю, горох і інше, він також з одного боку внизу 
має віконечко, через яке висипають.

Пристосування до механічної переробки харчових продуктів.
Для переробки пшона на просо дехто з колгоспників спародично ще й досі вживає 

дерев’яної ручної та ножної ступи. В господарстві колгоспа є старий вітряний млин, на 
якому ще зараз мелють зерно для свойого вжитку. Ново-Шепелицькій вітряк має вось-
микутну форму (іл. 6), типу голандського, поворачується не цілим корпусом, а одним 
дахом.

твариництво

В першій частині нашої праці було з’ясовано, що Н.-Шепелицький колгосп зерновий, 
а поруч з цим важливе місце в господарстві займає твариництво, вирощування молодня-
ка. Розглянемо стан його в дожовтневий період та в умовах радянських.

1934 р. був переломним, в галузі твариництва маємо ріст поголов’я домашних тварин, 
що далеко перевищує стан 1933 р. Заходами партії та Рад. влади утворено передпосил-
ки, що забезпечують дальший розвиток твариництва.

Твариництво на Поліссі, подібно як і інші галузі сільського господарства, до жовтне-
вої революції стояли на низькому ступні розвитку. За станом скотарства в Ново-Шепе-
личах в тих часах маємо такі відомості, що ми їх зібрали від старих колгоспників:

«Корів держали для гною; годували соломою, поки замерзне річка, щоб можна з луга 
сіно перевезти, а потім сіном годували. Пойла не давали, а саму воду, женуть до коло-
дязя та напувають.

Скот зроду сіном годували та соломою. Січкою почали годувати літ 40 тому, як по-
явилися фабричні січкарні, іншого способу різати солому не знали 17.

16  Оповідала колгоспниця Г. Круковець.
17  Отже,  в  даній  місцевості  спец.  приладдя  різати  солому  на  січку,  т.  зв.  соломорізки  –  січкар

ні   примітивної  конструкції  з  застосуванням серпа  або коси, що  їх  вживали в  інших місцевостях,  тут 
 невідомі.
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У нас такого догляду за коровами не було, рідко зимою доїли корів, хіба у кого добра 
корова, а то 4 місяці не доять. Який був догляд за нею, таке й молоко. Телились корови 
перед великоднем. Доїли корови з телятами і зараз дехто доїть так 18, а в колгоспі уже 
доять без телят.

Літом корова однією пашею живе. Хліва на зиму не утепляли, сніг літав на корову. 
Навозу з хліва не збирали цілу зиму, так на навозі й стояла, тільки підстилали свіжу 
солому. Як маленький хлів, то майже на метр набереться навозу, а у великому незамітно. 
За зиму з однієї корови назбирають, бувало, возів двадцять гною».

У зв’язку з таким станом твариництва і молошне господарство стояло дуже низько. 
Нижче наведений факт свідчить, що в даній місцевості були спроби капіталізації цієї 
галузі господарства. Духівництво як підпора капіталістів не тільки піддержувало та 
культивувало різні забабони-пережитки у твариництві (перший вигон весною на пашу), 
використовувало «піст» як ширму, що закривала очі бідноті на її злидні та присипляла 
класову боротьбу проти експлуататорів, але воно саме ставало на шлях визиску та зака-
балювання. Колгоспники оповідали, що «перед самою революцією у нас піп завів моло-
чарню та відкрив банк, давав гроші в кредит, щоб заводили молочні корови та здавали 
молоко в його молочарню, тоді деякі селяни стали держать корів для молока» 19.

Свинарство теж стояло низько. «Свині колись приженуть, бувало, на луг, і вони самі 
паслися чи з овечками в череду ходили. У вечері самі й шли до дому, рідко які ночува-
ли там» 20.

Під гаслом здійснення постанов партії колгоспи виконують планові завдання в галузі 
твариництва, опрацьовані Рад. владою для всіх районів з узглядненням особливостей 
кожного з них.

В Ново-Шепеличах з організацією колгоспу твариництво, зокрема вирощування мо-
лодняка, стає одною із основних ділянок господарства. В колгоспі є ферма виращу-
вання молодняка. Корів колгосп має 22 штуки, молодняка – 35 штук. Молодняк є від 
4–6 місяців. 

Для скоту збудовано короварню на 60 голів. Літом колгоспний скот стоїть в кошарі 
(іл. 5). Кошара міститься на колгоспному лузі, для корів зроблено загородку, для те-
лят – хлів, тут же стоїть курінь для пастухів.

Коли вода на весні спаде і луг обсохне, тоді перегоняють скот на це місце. Скот там 
стоїть ціле літо до сніга, а тоді на паромі перевозять його до дому. Для пасовиська від-
водить колгосп частину лугу, а коли луг скосять, то пасуть по всьому лугу.

Скот доглядають пастухи, є два пастухи для корів і один – для телят. Пастухи жи-
вуть ціле літо у куріні, а раз на тиждень ходили до дому змінити білизну, а тут самі собі 
варили, як є час, то і риби наловять.

Курінь досить примітивної будови, побудовано на чотирьох сошках, від яких в горі 
ідуть 4 кладки – ощеп, з 4-х боків обкладений дошками, що спіраються на ощеп, вго-
рі пускають прохід між досками для диму, а зверху дощок накидано сіно і обгребено 
піском. Для входу зроблені двері. Цей курінь для літа, а на осень обкладають його до 
самого верху дерном, тільки вгорі лишають дірку для диму, щоб тепліше було. Щоб 
зручніше було лежати, нескотитися в огонь, пороблені «засторонки», кожний пастух має 
свою постіль за засторонками та тут же тримає все своє начиння: котьолок, ніж, таганок, 
ложку й інш.

Телячий пастух годує телят, убирає хлів. Малих телят годує три рази на день, а біль-
ших – два рази. Зимою телят годують 3 і 4 рази, як холодно. Варять їм пойло з ячмінно-
го, гречаного та овсяного борошна. Чуть тепле пойло дають телятам. Як рано нагодують 
телят, то підпасич вигонить їх на пашу, а пастух чистить хлів, щоб за день висохло, 
убере й піском свіжим підсиплє. Над вечер телят загоняють і другий раз їх годують. 
З вечора приїздять до кошари доярки, кошара міститься верстах в 4-х від села, на березі 
Припяті [т]ак, що туди можна тільки на човні добратися, видоять у вечері корови і ночу-
ють, бо далеко вертатися, рано доять знов і це молоко везуть до молочарні. В літні місяці 

18  Коли доїли корову, то пускали до неї теля.
19  Оповідав Семен Козарчук.
20  Оповідав Семен Козарчук.
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ще третій раз доїли, приїжджали сюди доярки в день і зразу же після, як видоіли,  везли 
в молочарню.

На корм для скоту використовують силос. В 1934 р. засилосовано було 80 тон.
Колгосп молоко з своєї ферми частину здавав у молочарню, а частину використову-

вав на харчі, на громадське харчування підчас збиральної кампанії, на яслі та видавав 
колгоспникам, у кого були маленькі діти і не було ще корови. На дітей давали молока 
по літру на день.

Все це являє собою важливий економічний чинник в господарстві колгоспу. Живий 
реманент колгоспу росте з кожним роком. Колгосп багато уваги віддає організації тва-
риництва. Дбає за худобу, щоб вона була добре доглянута, добре нагодована, щоб збіль-
шувався удой молока, щоб добре виростити молодняк.

Цим самим колгосп старається здійснювати постанову партії щодо піднесення твари-
ництва, виконуючи планові завдання в цій галузі. Підносить рентабельність колектив-
ного господарства, підсилюючи загальне Союзне господарство, й разом з цим збільшує 
засоби своєї зажиточності.

Іл. 1. Новозбудована колгоспна ремонтна майстерня та стара усуспільнена кузня

Іл. 2. Зерносховище колгоспу, збудоване 1933 р.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

IM
FE

Новозбудована колгоспна ремонтна майстерня та стара усуспільнена кузняIM
FE

Новозбудована колгоспна ремонтна майстерня та стара усуспільнена кузняIM
FE



268    

Табл. І. соха та її деталі. 
1 – вигляд з лівого боку; 2 – вигляд з правого боку; 3 – спосіб прикріплення плахи 

(а) до ричага (в) за допомогою пудвія та пужовки (залізні частини); 4 – вигляд з 
розмірами. деталі сохи; 5 – оммулок – коротка ручка сохи; 6 – милиця – довга 
ручка; 7 – сошники; 8 – плаха; 9 – пропілок; 10 – полиця; 11 – запас на плаху
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Табл. ІІ. 1 – загальний вигляд борони; 2 – спосіб виготовлення самолука до борони;  
3 – самолук зігнутий; 4 – розміри зарубинок на самолуці
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Табл. ІІІ. виготовлення т. зв. колачів.
1 – тонший кінець лозини, з якої крутять колача, закладають в розщелину, 

зроблену в стовпі; закладають так, щоб вона міцно трималася; 2 – грубший кінець 
цієї лозини розколюють надвоє; 3 – в розщелину закладають ремінну петлю, 
прикріплену на палочці; 4–5 – скручування лозини при допомозі цієї палочки;  

6 – показано напрямок, по якому йде скручування лозини;  
7–10 – способи сплітати колачі із скрученої лозини; 11 – спосіб визначати розміри 

колача, щоб проліз кулак; 12, 13 – способи з’єднувати двоє колачів
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Табл. IV. складання борони. 
1 – вбивання поперечних прутків в колачі; 1‑а деталь: показ[а]но вбиті прутки 

в пару колачів; 2 – спосіб вбивати продовжні прутки в колачі;  
3 – вигляд складеної борони без зубів; 4 – спосіб вбивати зуби в борону;  

5 – зуби з зарубинкою та розмірами; 6 – спосіб забивання зуба  
поміж колачі та прутки
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Іл. 3. будівля 
під молотарку

Іл. 4. колгоспниці 
за роботою 

(молотять льон)

Іл. 5. колгоспна худоба 
в кошарі

Іл. 6. Млин‑вітряк
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рибальство

Ця галузь не є підсобною Ново-Шепеличського колгоспу. Рибальський стан, що зна-
ходиться коло с. Кошаровки належить до Чорнобильського Рибколгоспу «Червона При-
пять». Правління колгоспу знаходиться в Чорнобилі. З рибальського стану возять туди 
рибу. Колгосп об’єднує 4 стани: Кошаровка, Домонтово, Чорнобиль, Страхолісся.

Кошаровський рибальський стан об’єднує рибалок з сел Кошаровки, Ново-Шепеличі, 
Беньовки, Семиходів. На рибальському стані є хата з сіньми (Таб. V), в якій живе бри-
гадир та сторож і знаходиться риболовна снасть, є великий льодник на рибу. Бригадир 
керує роботою рибалок, приймає і відправляє рибу до Чорнобиля. Для цього на стану є 
вага та кошики, в які пакують рибу для одправки.

Рибу колгоспники-рибалки ловять неводом, сіткою й жаками. Невод і сітка – ці два 
прилади найбільш вживані у колгоспників-рибалок. Ловлять рибу, починаючи з весни, 
круглий рік, за винятком морозів (невод перемерзає і можна поламати). Рибалки з ве-
чора з’їзджаються на стан, де забирають невода і виїзджають на лов. Рано вертаються з 
лову, здають рибу бригадиру на вагу і ідуть до дому відпочивати. За працю вони одер-
жують гроші та пайок. Для обліку у кожного колгоспника є учотна книжка.

Рибальство в умовах соціалістичного господарства нашого Союза має зайняти видат-
не місце. Нова організація рибного господарства та ловлі риби, нові пристосування та 
методи ловлі не тільки на великих морських рибних промислах, але на озерах і річках – 
цілком відмінні від постановки рибальства в умовах капіталістичних. Капіталістична 
система, в погоні за прибутками, провадила грабункову ловлю риби, експлуатувала миси 
рибалок, не дбала за раціональне господарство.

Зараз на Україні є 38 рибрадгоспів та розплідників і 24 великих рибних господарства 
інших с. г. трестів та організацій 21.

Широко розгорнулося будівництво рибних ставків по колгоспах. Понад 65.000 гек-
тарів ставкових водоймищ мають колгоспи України. Продуктивність колгоспних риб-
них ставків становить 3–4 центнери риби з гектара. Рибні хати-лабораторії допомагають 
к-пам в рибному господарстві. Отож, розвиток рибного господарства, зокрема ставського, 
на Україні має великі перспективи, що дає величезні перспективи збільшити харчові 
ресурси і в економиці нашого Союза важитиме багато.

Підчас нашої експедиції ми дослідили примітивні рибальські знаряддя та рибальську 
техніку, а саме – ловля риби руками, ловля «у жмурки», «глушення» риби зимою, ловля 
підчас «придухи», «марою» та «нітами», ловля «поледнем», ловля з посвятом, болтухою, 
кригою, жаком, кошиками, «кормаками», «переметом» та сітками.

Зупинимось на рибальському виробничому знарядді та техніці за даними, що ми їх 
зібрали від місцевих рибалок.

1. Ловля риби в долинах коло річки. «На низині, де долина в болотах, вода висихає 
літом, то в тих калюжах, де води мало (аршин води буде), воду треба змутить (бродять 
по воді й ногами розмішують грязь), риба нап’ється води й поверху починає плавати, 
показує голівки поверх води, тоді її ловлять руками чи підсакою беруть, або палками 
б’ють. Ловлять малу рибу, переважно щуки, в’юни, карасі. Підсакою набирають грязь і 
викидають на берег і з цієї грязі вибирають рибу руками. Для цього є спеціальна підса-
ка з полотна рідкого чи з ниток з маленькими очками, щоб риба не пролазила. Як вода 
устоїться, як усієї не половлять, то ця риба пропаде: вона напилась води з гряз’ю. Як 
прийдеш другий раз ловить, то побачиш дохлу» 22.

2. Ловля у жмурки. «Руками лини брали перед спасовкою (6 серпня ст. ст.). Там, де є 
ситняк, треба змутити воду, для того рибалка стає в човні на ноги і хитає човном, щоб зму-
тити воду. Лин наляканий заривається у грязь головою і пускає жмурки по воді: на тому 
місці, де лин зарився у грязь, на поверхні води піднимаються пузирки. Тоді його можна 
взяти рукою. Беруть осторожно коло голови, щоб не торконуть за перце, а то утече, треба ле-
генько від хвоста іти, щоб аж до голови. Як вода стане прибувати, то його вже не зловиш» 23.

21  «Комуніст», № 62, 16/ІІІ – 1935 р. Зліт ударниківрибоводів.
22  Записала від Гната Круковця, 85 років.
23  Записала від Панаса Шикина.
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3. Глушення риби. «Глушили рибу зимою по первольоду, коли льод прозорий і не 
товстіше як на вершок, щоб можна тільки по ньому йти; серединою ще йде крига, а біля 
берега замерзне. Риба тоді більш по-під берегом ходить по піску. Пісок білий і видно, 
як вона йде (там не глибоко, ½ – 1 аршин води). Зроблять з дерева колотушку і ідут за 
нею, і дивляться, де вона бігає, тоді об льод над головою колотушкою вдарить і так оглу-
шить її, вона наверх черевом перевернеться, тоді просіче пелечку (ополонку) маленьку 
й витягає рибу рукою. В товстому льоді не видно, не оглушиш. Ловили по-більше щуку, 
плотку. Щука квола риба, легко її оглушить, тільки треба цілять над головою. Велика 
риба не йде на пісок, а тільки щука і плотка.

Ловлять ще на річці і в ровчаках. Як в рівчаках ловлять, то колотушкою виганяли 
рибу з трави, стукали, вона випливала на середину, тоді ударяли над головою об льод і 
оглушали її, швидко прорубували ополонку-пельку і вибирали рибу руками» 24.

4. Ловля риби зимою під час т. зв. придухи.
«“Мара” робиться так: береться з решета “обичко” і до його з рідкого полотна при-

шивають дно. Для цього гвіздком пробивають дірочки кругом обичка и нитками приши-
вають дно, воно натягується. Тоді посередині прорізують дірку кругленьку, до якої при-
шивається рукав, в рукава з верхнього кінця йдуть чотири мотузки, які прив’язуються 
другим кінцем до верхньої частини “обички”.

Ловили марою зимою, в великі морози – це масова була ловля, було увесь лід покри-
ють марами.

Мару ставили на низині, намічали, де грязі багато, прорубували круглу ополонку, на 
ополонку зверху накладали тонких палок, на їх – зверху солому, а поверх цього накла-
дали шматок криги. Недалеко від такої ополонки носили підсакою грязь та замазували 
нею наглухо першу ополонку, за цим залишали на цілу ніч, і получалась придуха. На 
другий день приходили, грязь одколупували, знимали кригу зверхи, знимали солому 
і палочки, ставили в ополонку решето-мару дном вниз, за допомогою палочок прикрі-
пляли її, щоб не впала на дно (так ставили, щоб верхні краї обички виглядали з води), 
зверху прикладали палочками і соломою, та крижину і замазували гряз’ю щілини так, 
як і попереднього разу; вона за ніч замерзне наглухо. Ранком приходили, обрублювали 
кригу і дивилися, бувало, що повне решето в’юнів налізе; лізуть у верх головами по 
рукаву й падають на дно» 25.

5. Ніти 26. «Старі рибалки знають, де треба ставити ніти, відповідно до річки. Ловили 
ними рибу зимою. Бувало, що ставили їх за 10 клм. від села, підряд не ставлять. Зимою 
все село займалося рибальством. Були ніти гуртові, на три-чотири чоловіка. Склада-
лися: зносили нитки і робили ніта. Чи один робить, а другі сплачували свою частину. 
Бувало, що на родину є одні ніти, батько ловив з своїми дітьми. Деякі були старі діди – 
спеціалісти ловити нітами.

Нітами тоді ловили, як риба хвора, в великі морози, і пливе за водою. Ставили на ніч, 
навідувались у вечері і ранком, цілий день стояли. Ніти та жаки – це давні прилади. 
Нітей зараз мало у кого є, тільки у старих дядьків, а колись багато було, як у якого за-
можнього дядька, то і по 5 шт. було. Бували такі ночі, що і по 100 пудів ловили за ніч, 
продавали мерзлу і сушили» 27.

В історичних документах XVI ст. знаходимо звістку, що «придухи везде на реках и 
по озерах на замок, нижли перед тым было тому, хто знайдет» 28.

6. Поледень 29. Поледнем ловили рибу зимою, перегоражували Припять плотом. Там, 
де в руслі буде дві ями і риба переходить з ями в яму, то на дорозі робили ворота з 
поледні. Вбивали жорости (колля) в землю на аршин один від другого і так через 
цілу річку, вони сторчали поверх льоду. Щоб краще їх вбити, внизу трохи стесували, 

24  Записала від Гната Круковця, 85 років.
25  Записала від Багнюка.
26  В инших місцевостях це приладдя називається «ворота».
27  Записала від Г. Круковця, 85 років.
28  Арх. Ю.З.Р., ч. VII, т. І, 622. Описание Мозыр. замка, 1522 г.
29  Зимній спосіб ловлі риби способом загородження річки.
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вбивали їх проти води косенько. В тих місцях, де мали бути ворота, пропускали саж-
нів 5–6, так в двох місцях (не ставили жоростів). Із тонкого попльосу робили хрести, 
зв’язували поплас і запускали в воду, вони спиралися на жорості. Плот шириною хватав 
від льоду до землі. Сажня 2 чи 2 ½ від берега загородим плотом, а за цим пускали воро-
та – сажнів 5–6 мають, – далі йшов пліт і знов ворота, і закінчувався поледень плотом 
(Табл. VI, мал. 1).

В ворота запускали тенета (сітка) (табл. VI, мал. 2). Тенета запускали у пельку (про-
руб), в тому місці будували курінь (табл. VI, мал. 3) з лози і соломою обкривали. В се-
редині куреня недалеко від пельки робили горна, клали поліна 2–3, а зверху насипали 
піску і на цьому розкладали вогонь (дрова на те, щоб вище був). Вогонь весь час під-
держували, щоб тепло було і пелька не замерзала. Таких два куреня ставили, де ворота. 
Тенета мали форму великого сака, по краям мали возьмуки (дручки, за які витягали 
тенета) з трьома кільцями, на цих кільцях тенета держалися за жорості.

В нижній оборі тенет були сторожі (мотузки, що шли від тенета), їх було штук 12–15, 
один від одного на віддалені 1–1 ½ арш. (табл. VI, мал. 2). Коло тенет один рибалка дер-
жав сторожі на пальцях правої руки (табл. VI, мал. 3), а другий чекав на поготові тягти 
возмук. Коли риба йде в тенета, то обов’язково торкне сторожа, і він (рибалка) почує та 
кричить «імчи», а другий, що з ним ловить, тягне за возмук вгору; тоді перший кидав 
сторожі й витягав другий возмук. В такий спосіб спідня обора з’єднувалася з верхньою 
й риба не могла вийти. За мотузочку, що посередині обори, витягали тенета на льод й 
виймали рибу, за цим ставили тенето знова в ополонку. Ловили рибу цілу ніч (це ночний 
спосіб лова).

Поледень збиралися робити семейств 4–5, по два-три робітника з кожної, приймали 
участь і жінки, й діти. Треба було возити жорости та дубці для плоту. Возів 30 лісу 
треба було на поледень. Робили поледень на місці, не менш як тиждень. Ліс раніше був 
свій, а потім у поміщика брали й йому давали пайку з риби (половину лова). Рибу ло-
вили ніччю. Поледні робили з початку зими, до коляд ловили поледнем, а після коляд 
рибу поледнем не поймаєш, бо льод товстий. Ловили цілий місяць що-ночі, а після він 
стояв, поки річка піде, тоді витягали ліс. Пельку прорубували топором, а потім пішнею 
обчищували. Поледні робили у нас ще до революції, в Гусові ставили ще літ десять тому. 
Поледні засмічували річку, пароходне т-во вимагало, щоб не лишали ліс в річці, а то 
пароплавам шкодить 30 (Записала від П. Шикина та Г. Круковця).

7. Ловля риби з посвятом. «Ловили ще до революції рибу з посвєтом, ловили вдвох: 
один в лівій руці держить огонь на таганці – лучину, а вправій руці – ості, а другий 
тихенько попихається веслом. Ловили на весні коло берегів. Огонь освітлював і видно, 
як риба стоїть. Більше щучку, вязь, окуня били. Коло Замост’я я бачив недавно, ще так 
ловили на Уші». (Записала від П. Шикина).

8. «Болтухою ловили рибу літом, де зарослі. Ловив один: іде з болтухою, де зарослі, 
і бохає ногою – загоняє рибу в болтуху. Попадали в болтуху по-більш в’юни. Болтуху 
робили з лози». (Записала від Г. Круковця).

9. Крига. Ловили літом кригою у трьох. Двоє тягнули за полози, а третій – сторожом 
(дручком) ззаду придержував, щоб риба не вискакувала. Як попадеться риба в запас 

30  Досліджений нами спосіб ловлі риби, що в даній місцевості відомий під назвою «поледень», має всі 
ознаки, які властиві тому способові, що згадуються в історичних документових джерелах та етнографіч
ній літературі під назвою «Ез», «яз». (Труды Киев. Ком. для разборов древн. акт., І, ІІ, ст. 537. Арх. Ю.З.Р., 
ч. VІІ, т. І, стор. 596, 611, 620. Аристов. Промышлен. древней Руси. 1866 г., стор. 24, 23, 22. Срезневский. 
Материалы до истории рус. словаря, стор. 821. Даль. Толк. слов. жив. вел. языка, стор. 617).

Документові дані стверджують, що такий спосіб ловлі мав широке примінення за часів февдалізму і 
правив за засіб експлуатації трудящих.

Ловля риби поледнем існувала на практиці ще в капіталістичних умовах і зараз віджила цілком – не 
тільки як засіб експлуатації, але разом з цим як засіб, що не відповідає радянському рибному господарству. 

Дані, що ми їх зібрали за поледень, з’ясовують багато моментів в істо[р]ичних документах, докладно 
не з’ясованих, і допомагають краще висвітліти класову суть цього з’явища на тлі февдальних і капіталіс
тичних соцекономічних стосунків, співвідношення двох класів, класа експлуататорів й класа експлуато
ваних, в умовах класового суспільства. Дальші досліди можуть відсунути генезу цього способу ловлі в 
часи докласового суспільства.

www.etnolog.org.ua
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тенет, то ті, що ідуть з полозами, сходяться і підіймають угору, а третій в цей час міц-
но тримає сторож, припираючи його до землі, і вибирають рибу руками. Кригу тягали, 
було, по засушним долинам.

Крига складається з двох полозов. Полози зроблено з осикового кореня. До полозов 
прив’язані тенета-сітка. Тенето держить верхня й нижня оборочки (шнурок). В полозах 
пробити дірочки, за які оборочки тенета прив’язувались колечками. По кінцям два по-
лоза з’єднані між собою кольцем, в яке вкладається сторож підчас ловлі.

По-під корчами ловили рибу тенетом з одним полозом, ходили у двох. Зараз такого 
приладу вже нема.

10. Жаком ловили літом і зимою. Ловили в озерах, по болотах і на Припяті. Ловили 
щуку, лина, карася, окуня. Ловили в озерах, затоках.

11. «Зимою ще ловили кошиками на низині. Раніш цим займалися тільки старі. В рів-
чаки ставили коші, для цього прорубували вузеньку ополонку, вирубували шматки кри-
ги і перегорожували, в двох місцях (з боків) криги встромлювали палки і зілля сухе 
накладали, а по середині залишали проход, на проході ставили кіш, клали боком на дно 
проти води і навіть занурували його в грязь, зверху гнучкою палкою пружинили цей 
кіш на дно, вона прижимала кіш, кінці палки встрамляли під льод, зверху закривали й 
залишали на цілу ніч, і получалася придуха.

Літом ловили кошами в рівчаках на низині, з двох боків гатили, а посередині коша 
клали. Ловили в’юни, карасі».

12. Кормаки – довгий шнур, в 15–20 метрів, на якому прив’язували присучки (ма-
ленькі шнурочки) з крючками (чи вудками), на які наживляли червяки. Кормаки пус-
кали у вода з човна, щоб потонув, то на кінець прив’язували камень, а зверху держали 
його з човна руками чи прив’язували до кочата човна, ще дехто прив’язував до нього 
звоночка, як риба попадеться, то звонок зазвонить, як риба клує, то чутно. Посидять 
мінут 10–15 і підіймали його, як возьметься риба, то витягає кормака і здіймає рибу, 
переглядає гачки, як з якого об’їсть, наживляли знов. На кормака ловилась велика риба 
(судак, лящ, вязь). Кормака там ставили, де нема корчів, щоб не порвати.

Кормаком ловили теж зимою, прорубували маленьку пельку-ополонку, впускали кор-
мака під лід, а зверху вбивали кілка і прив’язували, чи на палочку прив’яжуть кінець 
кормака і покладуть зверху ополонки, і зверху льодом прикривали, щоб не видно було, 
приходили навідуватись.

13. Перемет більший за кормака, буває метрів на 100–200. Переметом ловили на жив-
ців. Перемет ставили чи вздовж берега, по кінцям прив’язували камені і пускали його з бе-
рега, замічали, де кінець, робили яку небудь замітку, напр., палочку встромеш. Бувало, що 
ішли і за 10 клм. ставити перемета. Ставили з човна, прив’язували на один кінець камень, 
щоб перемет затонув, бувало, що і посередині чепляли теж камень, щоб краще затонув. 
Стояв так години дві: під ранок ставили, а в день довідувались. Кошкою витягали; ідеш 
в човні до того місця, де кінець його, і кошкою витягуєш, як є риба велика, то підсакою 
витягуєш, і так по цій лінії, як він лежить, ідеш і перевіряєш, наживляєш живців. А буває 
так ставлять, де є затока, то через цілу затоку ставиш, від одного берега до другого, кінець 
прив’язували до вбитого прутка коло берега, сідають у човень і ідуть до другого берега, 
при цьому спускають перемет і до прутка, що вбитий, до другого берега прив’язують другу 
частину, потім вертають назад і кінець прив’язують до прутка (другий кінець). В такій 
спосіб перетягають затоку переметом разів 2 чи 3, скільки хватить перемета. 

На перемет ловлять тільки на живців. Ловлять живці плавною сіткою в ночі. Живці 
ловлять недалеко від берега, де не крутий берег. Плавна сітка має метрів 5–7 довжини. 
Внизу довж сітки чепляють грузки з каменців, а в горі довж сітки поплавки з бересту. 
Ловлять живців у двох: один стає в воді коло берега, а другий забродить з берега напро-
ти води. Один край палки верхній тримає в руці, а на другий стає ногою – так тримає, 
і увесь час ногою посуває до берега один і другий. Грузки на дно ідуть, а поплавці звер-
ху. Сітку дуже повільно посувають ногою, щоб не було проходу, щоб риба не втікала. 
Як дойдуть до берега, то витягають і вибирають живців у відро з водою. Найкращі жив-
ці – це пескарики, плотичка швидко пропадає. Якщо на переметі 200 гачків, то ловлять 
500 живців і більше, це дивлячись на те, на який час виїхали ловить. Найбільше можна 
впіймати відразу живців 50.

www.etnolog.org.ua

IM
FE

ередині залишали проход, на проході ставили кіш, клали боком на дно 

IM
FE

ередині залишали проход, на проході ставили кіш, клали боком на дно 
проти води і навіть занурували його в грязь, зверху гнучкою палкою пружинили цей 

IM
FE

проти води і навіть занурували його в грязь, зверху гнучкою палкою пружинили цей 
кіш на дно, вона прижимала кіш, кінці палки встрамляли під льод, зверху закривали й 

IM
FE

кіш на дно, вона прижимала кіш, кінці палки встрамляли під льод, зверху закривали й 

Літом ловили кошами в рівчаках на низині, з

IM
FEЛітом ловили кошами в рівчаках на низині, з дво

IM
FEдвох боків гатили, а

IM
FEх боків гатили, а

мет

IM
FEметрів, на якому прив’язували присучки (ма

IM
FEрів, на якому прив’язували присучки (ма

ючками (чи вудками), на які наживляли червяки. Кормаки пус

IM
FEючками (чи вудками), на які наживляли червяки. Кормаки пус

кали у вода з човна, щоб потонув, то на кінець прив’язували камень, а

IM
FEкали у вода з човна, щоб потонув, то на кінець прив’язували камень, а

його з човна руками чи прив’язували до кочата човна, ще дехто прив’язував до нього 

IM
FEйого з човна руками чи прив’язували до кочата човна, ще дехто прив’язував до нього 

звоночка, як риба попадеться, то звонок зазвонить, як риба клує, то чутно. Посидять 

IM
FEзвоночка, як риба попадеться, то звонок зазвонить, як риба клує, то чутно. Посидять 

–15 і підіймали його, як возьметься риба, то витягає кормака і здіймає рибу, 

IM
FE

–15 і підіймали його, як возьметься риба, то витягає кормака і здіймає рибу, 
переглядає гачки, як з якого об’їсть, наживляли знов. На кормака ловилась велика риба 

IM
FE

переглядає гачки, як з якого об’їсть, наживляли знов. На кормака ловилась велика риба 
(судак, лящ, вязь). Кормака там ставили, де нема корчів, щоб не порвати.

IM
FE

(судак, лящ, вязь). Кормака там ставили, де нема корчів, щоб не порвати.
Кормаком ловили теж зимою, прорубували маленьку пельку-ополонку, впускали кор

IM
FE

Кормаком ловили теж зимою, прорубували маленьку пельку-ополонку, впускали кор
ерху вбивали кілка і прив’язували, чи на палочку прив’яжуть кінець 

IM
FE

ерху вбивали кілка і прив’язували, чи на палочку прив’яжуть кінець 
кормака і покладуть зверху ополонки, і зверху льодом прикривали, щоб не видно було, 

IM
FE

кормака і покладуть зверху ополонки, і зверху льодом прикривали, щоб не видно було, 
приходили навідуватись.

IM
FE

приходили навідуватись.
 більший за кормака, буває метрів на 100–200. Переметом ловили на жив

IM
FE

 більший за кормака, буває метрів на 100–200. Переметом ловили на жив
ців. Перемет ставили чи вздовж берега, по кінцям прив’язували камені і пускали його з беIM

FE
ців. Перемет ставили чи вздовж берега, по кінцям прив’язували камені і пускали його з бе
рега, замічали, де кінець, робили яку небудь замітку, напр., палочку встромеш. Бувало, що IM

FE
рега, замічали, де кінець, робили яку небудь замітку, напр., палочку встромеш. Бувало, що 

клм IM
FE

клм. ставити перемета. Ставили з човна, прив’язували на один кінець камень, IM
FE

. ставити перемета. Ставили з човна, прив’язували на один кінець камень, 
щоб перемет затонув, бувало, що і посередині чепляли теж камень, щоб краще затонув. IM

FE
щоб перемет затонув, бувало, що і посередині чепляли теж камень, щоб краще затонув. 

дв IM
FE

дві: під ранок ставили, аIM
FE

і: під ранок ставили, а
в човні до того місця, де кінець його, іIM

FE
в човні до того місця, де кінець його, і

к по цій лінії, як він лежить, ідеш і перевіряєш, наживляєш живців. АIM
FE

к по цій лінії, як він лежить, ідеш і перевіряєш, наживляєш живців. А
так ставлять, де є затока, то через цілу затоку ставиш, від одного берега до другого, кінець IM

FE
так ставлять, де є затока, то через цілу затоку ставиш, від одного берега до другого, кінець 



 277  

14. Для схорони живців є садок, чи міна, роблять з дощок, щоб вода проходила, про-
сверлюють дірочки; він має дерев’яні дверцата. Садок держать в воді, прив’язуючи до 
лодки.

15. Гонна сітка – метрів на 10 вдовж. Ловлять сіткою коло корчів, один держить 
кінець сітки з берега, а другий в лодці заїжджає з сіткою, її спускає, а кінець тримає в 
руці, гвором загоняє рибу в сітку з корча, під’іжджає до берега, і вдвох витягають сітку 
і вибирають рибу (буває, що гонною сіткою ловлять з двох лодок) 31.

Всі вище описані риб. прилади та методи ловлі (крім сітки, невода, жака) в умовах 
розгорнутого соцбудівництва, при новій організації рибного господарства віджили ціл-
ком або відійшли на другий план, уступаючи місце інтенсивному знаряддю та новим 
методам праці.

***

Дані за пережитки мають важливе значення для висвітлення суспільно-економічних 
стосунків тих часів, зокрема, багато цікавого, з наукового погляду, дає рибальство, бо за 
Ф. Енгельсом – «найстаріші знаряддя праці – це знаряддя до вловів та рибальства» 32. 

Керуючись цим, ми зібрали в Н.-Шепеличах все, що можна було дослідити за цей 
короткий час нашого перебування. В умовах капіталізму в зазначених селах збереглося 
багато методів ловлі риби, що являються пережитками докапіталістичних формацій. 
Переважно біднота, не маючи риболовної снасті, застосовувала примітивні засоби та 
способи ловлі.

В умовах феодалізму для великих землевласників ловили рибу неводом, а селяни 
становили верші, жаки, тягли рибу хоботнею, волоком, тригубицею, бродили з кливнею, 
ловили біля язів, їздили з доріжкою, ловили на удочки, а вночі весною при світлі лучи-
ни їздили з остями 33. 

Все це має своє підтвердження в історичних документах. В уставі о волоках ХVІ ст. 
маємо такі дані: «Вольность подданным до рек и озер наших. Рыб ловити кригою, удою, 
броднем, трыгубицею, обором и инчшими малыми сетьками урад и неводничый не ма-
ють заборонити, нижели езов забивати не могуть» 34.

Примітивний спосіб ловлі риби без участі будь якого приладу, просто руками, збері-
гався як пережиток від докласового суспільства у багатьох буржуазних країнах Европи, 
як от в Боснії, в Чорногір’ї, в Бранденбургі, в Чехословаччині. В книжці по рибальству, 
що вийшла в світ 1735 р. та 1758 р. у Ніренберзі, є цілий розділ, присвячений ловлі риби 
руками. В радянських умовах всі ці пережитки уступили місце раціональному рибному 
господарству.

31  Записала від Багнюка.
32 Энгельс Ф. Диалектика природы, ХІV, с. 457.
33 Gloger Z. Encyklopedya staropolska, IV, стор. 189.
34  Памятники, изд. Киев. Комис. для разбора древних актов, т. І и ІІ. Устав о волоках, данный Королем 

СигизмундомАвгустом в 1557 г. для великого княж. Литовского, стор. 537.
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Табл. V. рибальський стан з будівлями:  
хата бригадира, льодовня та прилади до ловлі риби
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Табл. VІ. Зимовий спосіб ловити рибу з перегорожуванням ріки, т. зв. поледень.
1 – загальний вигляд поледня на річці;

2 – частина загородки: плетінь, ворота з тенетами; 
3 – процес ловлі риби

2

1

3
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бджільництво

Бджільництво в колгоспі «Незаможник» не було одним із допоміжних галузів госпо-
дарства. В селі лише кілька колгоспників мають по 3–6 вуликів.

В умовах капіталізму в глухих місцевостях Полісся, між іншими пережитками часів 
февдалізму, збереглося і бортове бджільництво. До таких місцевостей можна зарахувати 
під той час і досліджене нами село.

Раціональне бджільництво тут не було відоме селянам, панували рештки бортового 
бджільництва 35. «Заможні та середняки мали борті в лісі чи вулики – бортові колоди 
коло садиби». Треба відзначити, що термін «пасіка» та його значення місцевим старим 
колгоспникам та одноосібникам, коли ми їх запитували, були не відомі та незрозумілі, 
а зрозумілим були лише такі терміни, як от пчели, уллі, борти 36.

Про бортове бджільництво ми зібрали дані від колгоспників та одноосібників стар-
шого віку.

«Затворяли улля так: зілля клали туди свіже ольхове чи крушини і пахучий багон 
клали. Натруть його в середині цим зіллям, на спід трохи покладуть (тоненькі моло-
денькі побіги), ще водою помочуть, а як хто, то тички гречки ставить (як цвіте – цвіт), 
і так підманюють пчоли. Колись старі казали, що треба затворить вулля на молодику. 
Як на молодику затвориш, то як поставиш на хвою, то днів через три пчоли сядуть. <...>

До спасовки пчола червить, а після спасовки носить мед, заповняє медом стальники. 
Коли на спасовку буде тепло, то буде медовий год. Коли лізли за медом, то підкурювали 
пчоли зубелем, а зараз підкурюємо димарем – розпалюють берест і кладуть в димар, 
а зверху трухле дерево, то воно добре курить. Зубелем ще мій батько робив. Зубелем не 
так зручно, як димарем, не попадеш, куди треба. Зараз працюють коло пчол з сіткою, 
а старі батьки не знали цього» 37. 

«Розказували батьки, що колись ведмеді лазили до пчол, то люди робили кроваті. 
Таких хвій з кроватю ми уже не бачили. У нас лісів таких не було, як у Ступищі, то 
ведмедей не було. У Ступищах в лісу ще були такі старі хвої з слідами кроваті. Під 
Пінськом наші селяни бачили такі кроваті на соснах – це довгі дошки, що кругом за-
биті в сосну, а під кроваттю вішали тарани великі (дерев’яні чурбани). Тарани вішали 
на мотузці до кроваті. Коли ведмедь ліз, то тарани йому не давали влізти на кровать до 
борті, а без тарана може влізти» 38.

«Уллі робили з бортової хвої, отрубували ту частину, що з бортю, і вулик готовий. 
Робили ще уллі так: вибирали хвою, що була стріжнева і ситова, котора колодка з губ-
кою буде, то пчоли любили і сами садились в таку колодку. В колодку, що гарна для до-
щок, пчоли не сядуть, треба, щоб була трухлява. Улля видовбували пішнею, склобочкою 
прочищали і готовий. Очі – лєток – продовбували сверлом, робили по одному та по два 
(Табл. Х, м. 4, 5).

Вуллі й зимували в лісі на дереві, довж трохи одпускали, щоб продуховина була, 
щоб не пропали пчоли, не задохлись. Вона там кипить і реве. Замерзає, то по ошибці 
хазяїна, це у того хазяїна, який не розуміє, як довж поставити. У деяких хазяїв колоди 
були у дворі садиби, щоб вуллій не подмокав, то ставили його на підставці, спираючи 
на дерево (Табл. Х, м. 3), чи до стіни клуні (Табл. Х, м. 1, 2). Щоб зверху вулик не 

35  Бортове бджільництво в феодальній Русі займало важливе місце в економіці. Князі й духівництво 
володіли великими просторами бортових лісів і мали з них великі здобутки – мед і воск були під той час 
предметом збуту. Медом і воском трудова людність платила дань.

Аристов  про  це  наводить  в  своїй  праці  «Промышленность  древней  Руси»  дані  з  історичних 
пам’ятників Х–ХVІ  в.в. Деревляне  (946  р.)  говорили  княгіні Ользі, що  дань  дають  «медом  і  скорою» 
(Лавр. 25). В 1289 р. кн. Мстислав наложив данину з різних промислів, що були у Берестян, а між іншим 
«со ста по две лукне меду» (кн. 228). В уставе о волоках 1557 р. говориться не тільки про данину з пущ 
«медовые» возле старих звичаїв, але називають теж «уллі домові».

36  До ХVІ в. незаметно, чтобы в какой нибудь из областей (древлянская, киевская и галицкая) зани
мались искусственным разведением пчел, только в ХІV в. упоминаются в югозападн. Руси пасеки, а в 
северовосточной пчелы т. е. ульи. Аристов. Промыш. Древ. Руси, стор. 32.

37  Записала від Гната Круковця, Костуся Мельниченка.
38  Записала від Костуся Мельниченка (70 р.), Гната Круковця, З. Круковця.
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Табл. VІІ. Пліть та лежея, що вживались в бортництві.
1 – cпосіб плетення лежеї кругляком у чотири сталки; 2 – спосіб плетення пліті 

плескато‑плоско у п’ять сталок; 3, 4 – деталі пліті: дерев’яний гачок, за допомогою 
якого скріпляється седелка; 5, 6 – дерев’яна седелка, прикріплена до пліті;  

7 – закінчення пліті вузлом; 8, 9 – закінчення лежей вузлом;  
10 – деталь лежей: дерев’яний лежевок
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Табл. Х. бортові та рамочні вулики.  
1–3 – місце та способи їх ставлення біля садиби;  

4, 5 – форми вічок в бортових вуліях; 6, 7 – рамочні вулії
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замокав, обкривали колоду берестом, а зверху закривали накривалом, щоб щільно при-
ставала довж, закладали берестом.

Мед не весь забирали з вулика, залишали пчолам на зиму. В якому вуллі не було 
багато меду, то залишали їм, не брали. Як мало лишить меду, то вона поїсть за зиму і 
погибне. Годувати пчолу не знали. Це уже зараз, як уллі коло хати, то підставляють чи 
сахару, чи меду, а як були вуллі на дереві, то ніколи не подставляли» 39.

До борті та бортових вуллів, що стояли на високих деревах в лісі, селяни лазили 
за допомогою ремінної довгої пліті та лежеї. Цей приклад ще зберігся у деяких селян, 
а старим селянам відома була ще давня техніка вживання цього приладу.

В бджільництві часів февдалізму, при наявності бортових дерев, необхідний був спе-
ціальний прилад лазити на дерева. Таким приладом і була пліть і лежея 40.

Про техніку виробу пліті та лежеї ми зібрали деякі відомості від селян, які самі цього 
приладу не робили, а чули від своїх дідів. Лежея та пліть передавалась в спадщину від 
батьків до синів.

Пліть робили з волової шкури, кроїли ременці кругло і плели плескато у п’ять сталок 
(табл. VII, мал. 2). Пліть мала більше як 30 арш. Щоб була кріпша і м’ягша, її мазали 
дьогтем.

Лежею кругляком плели у 4 сталки (табл. VII, мал. 1). Були і конопляні пліти у 
біднішого селянства 41. Пліть мала кручок (табл. VII, мал. 3, 4) і седелку (табл. VII, 
мал. 5, 6). Лежея – з дерев’яним лежевком (Табл. VII, мал. 10).

Спосіб лазити на хвою за допомогою лежеї та пліті показали нам колгоспник Круко-
вець та Мельниченко (одноосібник), а ми всі прийоми й способи лазити докладно стара-
лися описати та унаочнити малюнками.

Коли пасішник прийшов до хвої, то знімає пліть і лежею з плечей, розкручує її, 
седелку закидає на плечі (табл. VIII, мал. 2), бере пліть у руки і вимірює половину 
(табл. VIII, мал. 3, 4), і на половині пліть закидає за шию (табл. VIII, мал. 5), узел за-
кладає за пояс (табл. VIII, м. 6), лежею – ззаду за пояс та половину плеті бере в руки, 
підходить до дерева, закидає за дерево (табл. VIII, м. 7) і робить петлю (т. VIII, м. 8, 9). 
За цим стає лівою ногою в петлю (треба обов’язково, щоб був пасішник в постолах, хоча 
б на одну ногу, а треба одіти постола), а руками обхватує дерево, коли руками обхватив 
дерево, тоді праву ногу поставив на вузла (табл. VIII, м. 11). Щоб зробить другу петлю, 
пасічник бере другу частину пліті і правою рукою закидає її за дерево (табл. ІХ, м. 12), 
коли зробив другу петлю, то знов ліву ногу ставить в петлю, а праву – на вузла і стягає 
першу петлю (табл. ІХ, м. 13). Коли доліз, що можна вже закинути лежею за сука, то 
закидає і робить петлю (табл. ІХ, м. 16).

Лежею до пліті чепляють за вузел, який виймає пасішник з-за пояса; чи так ще ро-
блять: зачипає лежею під деревом і коли вилізе на сосну, то кидає кінець пліті з узлом 
на землю, і там хто небудь (хто допомагає) зачепить лежею за вузла, і пасішник стягує 
її вгору.

Через лежевок проймає седелку (табл. ІХ, м. 17) та підтягує кручка (блочок) вгору 
(табл. ІХ, м. 18), сідає на седелку і працює коло борті (табл. ІХ, м. 19). Коли треба 
спускатись, то, сидячи на седельці, він при допомозі кручка спускається і стягує з сука 
лежею (табл. ІХ, м. 20, 21), складає пліть і лежею (табл. ІХ, мал. 22, 23, 24).

Як хвоя не висока, то лазили до борті на високій жердці, і вирубували жердку з суч-
чям, і по суччям лізли.

«Мед вибирали дерев’яною лопаткою в коробок, стальники підрізали ножем. Серед 
старих дідів зберігався старий звичай: коли бере мед, і як хто є близько, то кличе й 
роздає мед. Цього звичаю всі додержувались, скільки не буде людей, всім повинен дати, 
буває, що до дому мало що принесе.

39  Записала від Костуся Мельниченка (70 р.), Гната Круковця, З. Круковця.
40  Відомості про вживання пліті знаходимо в архівних документах ХV та ХVІ в.в. За тих часів прилад 

цей здебільшого був від[о]мий під назвою «лазіво» або «лазиво».
41  Гльогер  подає  відомості,  що  прилад  цей  в  старовину  бував  з  лика  та  конопляних  волокнів. 

(Encyklopedija staropolska ilustrowana. Warszawa, 1902, т. ІІІ, стор. 140).
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Коли побачуть, що пішов дід по мед, то діти-пастухи, бувало, так і снують, щоб їх 
побачив та меду дав. Цей звичай як пережиток ще й зараз існує на селі. В той час, коли 
беруть мед чи як трусять овочі, й як сусіди стануть коло плетня, то обов’язково угос-
тять їх» 42.

Зараз колгоспники почали заводити рамочні вулики своєї роботи (табл. Х, мал. 6, 7) – 
це лежача колода, в якій посередині видовбане місце для рамок, під цим зроблено віко-
нечко, щоб видно було, як пчоли працюють. Зверху колодку накрито берестом та накри-
то накривалом, щоб пчоли не замокали, в таких колодах пчоли не мерзнуть. Рамочний 
вулик краще за сторчову колоду – бачиш, що там робиться. Як в колодці, то нічого не 
видно, як брали мед, то багато нищили черви та пчол. В рамкових колодах внутрі є 
12 рамок. Колгоспники з рамкових вуликів мед вибирають центрофугою.

В галузі бджільництва ми констатували факти, що колгоспники намагаються нала-
годити догляд за бджолою раціонально: почали самі робити рамкові вулики, вживають 
димаря, сітку та центрофуги, підкормлювали пчоли, коли замічали недостаток меду 
і т. інш.

Стара бортова техніка в умовах соц. господарства не має цілком рації існування і від-
жила остаточно і безповоротно. В колективному господарстві бджільництво стане бути 
підсобною галуззю колгоспу.

Л. М. Каганович на другому пленумі ЦК ВКП(б) підкреслив значення підсобних га-
лузів колгоспного господарства. «В целях повышения доходности колхозов крупнейшее 
значение имеет развертывание побочных или подсобных отраслей хозяйства. Зерновое 
хозяйство должно иметь ряд подсобных отраслей, как-то: пчеловодство, огородничество, 
садоводство, парники».

Ці керівні настанови нашої партії правлять стимулом для колгоспників спрямовувати 
бджільництво на новий шлях. Перші кроки – як показано вище – зроблено.

Продовження див. у наступних випусках  
щорічника «Матеріали до української етнології

42  Докладні дані про аналогічний звичай на Білорусії подає Сержпутовський:
«“Бонда” – звичай на Білор. Поліссі ділитися з односільчанами чи сусідами тім, що людина приоб

ретає, наприклад, коли колять кабана, то є звичай давати сусідам і односельчанам по шматку м’яса чи 
сала – “бонду”. Також коли ріжуть теля, овцу, поймають рибу чи як заб’ють звіря, меда, овочів з садових 
дерев. Во всіх цих випадках говорять “даць бонду” чи “бондачку”. Звичай давати “бонду” строго до
держується тому, що існую[ть] повір’я, що хто не дасть “бонди”, той не буде більше ніколи мати цього 
продукту».

Звичай цей  є пережитком  звичаїв, пов’язаних  з  існуванням спільної племенної  власності  в  умовах 
первісного суспільства (в даному разі – всі члени первісноі громади мали право користуватися із меду 
даних бджіл, знайдених в дуплястому дереві). (Сержпутовський. Очерки Белоруссии (Из жизни Полес. 
Белорус. южн. части Слуцк. уезда Минск. губ.).

www.etnolog.org.ua
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Лідія Філімонова

[НеопубЛіковаНі рецеНзії] *

В часописі «Niederdeutsche Zeitschrift 
für Volkskunde, herausgegeben von 

Ernst Grohne und Hermann Tardel» [«Пів-
нічнонімецький журнал із фольклору», 
видавці – Ернст Ґроне та Германн Тар-
дель] за 1926 р. маємо вісім статтів з 
фолькльорним матеріялом. В них висвіт-
люються питання про народні вірування 
й звичаї й подається аналіза деяких на-
родніх творів.

Перша стаття «Germanische Hausgeister 
und Kobolde» von Lily Weiser (Vortrag 
gehalten im wissensckaftlichen Klub, Wien, 
2 März 1925), 1–18 стор. Heft I, März 
1926 [«Німецькі домовики та гноми» Лілі 
Вайзер (доповідь виголошено в науко-
вому Клубі (Відень) 2 березня 1925 р., 
1–18 стор., число I, березень 1926 р.], має 
завданням дослідити історію й розвиток 
вірувань у домових. Автор звертається до 
головних моментів народніх переказів, 
надаючи при цьому увагу їхній давнос-
ті й національності, й користується при 
цьому 1) писаними переказами старих ча-
сів, 2) різбарськими роботами й предме-
тами, що відносяться до домових, 3) іме-
нами, 4) культом, що їм присвячується. 
Автор подає назви домових: Ambütze, 
Hausbütze [домовики-гноми] (у Voralberg) 
[у Форарльберзі], Pitze (у Тиролі), Nisser, 
Jomter (у Скандинавії), Drak (у Німеччи-
ні) й інші, говорить про їхні звички, від-
ношення до людей, до господарства, про 
місця, де вони перебували (як то стайня, 
дах або коло печі в хаті), й про те, в яких 
виглядах вони являлись людині (кіт, га-
дюка, дитина 4–6 років). Домовики ста-
вились приязно до хазяїв, допомогали в 
господарстві, але мстилися, коли були не-
задоволені з чогонебудь, і тому іноді їх 
розглядали як злих демонів. Далі в статті 
подаються відомості про ідолів і про різ-
ні предмети, яким вклонялися, як богам, 
наприклад, стовпи, що тримали дах над 
вогнем (відомості 872 р. з Норвегії), де-
рево, під яким жили, стовпи з людською 

головою, дерев’яні людські фігури. Ідолів 
шанували й їм приносили офіру, їжу й 
питво. Закон 1152 р. в Норвегії забороняв 
мати вдома ідолів та їхні вівтарі, але в 
південній Норвегії бачили їх ще в 1905 р. 
Маємо німецькі писані згадки 743 р. про 
ідолів з ганчірок і тіста.

Розглядаючи імена домових, автор 
статті звертає увагу на походження цих 
імен, значіння їх як слів живої мови, спо-
лучення їх з іншими словами як їхніми 
складовими частинами, й робить з цьо-
го висновки щодо уяви про домових, про 
ролю, що вони відогравали в житті роди-
ни, про те, як їх шанували в різних пред-
метах хатнього вжитку, або в предметах, 
що оточують хату, та про те, з якими осо-
бливостями їх уявляли собі люди. Посту-
пово ідоли ставали іграшками для дітей, 
а також прикрасами хати.

Переходячи до культу домових, автор 
зазначає такі моменти: офірування їжею 
й питвом, натирання їх маззю, офіруван-
ня їм першого хліба й хліба з останнього 
снопа. Іноді останній сніп зберегається до 
нового засіву. Часто офіру клали на місце, 
де звичайно сидів хазяїн. Отже, помічає-
мо тут зв’язок культу домових з культом 
предків та з ріллею. Крім того, культ до-
мових зв’язаний ще з культом огніща як 
найулюбленішого місця їхнього перебу-
вання. Домовими часто стають польові й 
лісні духи. Нарешті, один з основних мо-
ментів, з якого вийшла уява про домових, 
це предмети людського оточення, що мо-
гли шкодити або бути корисними. Автор 
статті подає відомості, з яких видно, що 
уяви про домових у тих формах, які ми 
тепер розглядаємо, здебільшого склалися 
к ХІ сторіччю, й після цього якщо й до-
давалися, то тільки незначні риси.

До статті додається література (53 на-
зви) з матеріялом для вивчення цього 
питання. 

Автор другої статті «Das germanische 
Totenheer» (стор. 20–23, Heft I, März 1926) 

* Матеріали зберігаються в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського (ф. 1, од. зб. 260).
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B. Hünnerkopf [«Уявлення про військо по-
мерлих у німців» (стор. 20–23, число I, 
березень 1926 р.), Б. Гюннеркопф] ставить 
питання про те, чи існувало в Німеччині 
старих часів вірування в душу й її жит-
тя після смерти людини. Хоча ця думка 
має багато прихильників, і як доказ при-
водяться згадки про військо померлих – 
Totenheer, або Wudesheer, як воно звалося 
в сагах, але детальна аналіза висвітлює, 
що це було військо не духів, а померлих 
у такому вигляді, в якому вони й жили.

Далі в першому числі часопису пода-
ється аналіза деяких східньо-пруських 
народніх казок. «Ostpreussische Mär-
chen, mitgeteilt von Karl Plenzat, Maggra-
bowa» (стор. 47–59, Heft I, März 1926 і 
стор. 178–188, Heft 3, September 1926) 
[«Східнопруські казки, повідані Карлом 
Пленцатом, Маркґрабова» (стор. 20–23, 
число I, вересень 1926 р.)]. Ці казки, 
числом чотирнадцять, записала від трьох 
мазурійських жінок в Прусії, в кількох 
кілометрах від Польщі, Fräulein Hedwig 
Borowsky [фрейлейн Гедвіґ Боровські] й 
передала авторові.

У першій казці «Das Vöglein» розпо-
відається про одну дівчину, яка стала 
дружиною короля; її убила зла мачуха й 
замісць неї привезла до нього свою доч-
ку; дружина короля прилетала додому у 
вигляді птиці, а потім знов обернулась у 
людину. Король звелів забити мачуху і її 
дочку. У другій (Die schwarze Prinzessin) 
[Чорна принцеса] і третій (Vom Könige, 
der die Schweine hüten musste) [Про ко-
роля, що мусив доглядати за свинями] 
казках говориться про визволення чорних 
принцес парубками, які мусили пройти 
для цього через тяжкі страхіття. Четвер-
та (Geloria) [Гелорія] подає мотив про ви-
зволення нареченого, який через злі чари 
був червяком і знов стає людиною. П’ята 
казка (Die gute und die böse Tochter) [До-
бра та зла дочки] має змістом оповіда-
ння про двох сестер, з них одна добра й 
щира одержує нагороду, а злу доля карає. 
У шостій (Der Feuerstein) [Кремінь], на 
якій позначається вплив Андерсена, ві-
дограє ролю надприродній випадок. На 
цьому кінчається група чудесних казок 
«Zaubermärchen» [«Чарівні казки»]. Каз-
ка № 7 (Die Flöte) [Флейта] відносить-
ся до групи легендарних «Legendenartig» 
[«Подібні до легенд»] і розповідає про те, 
що правда завше виявляється, а злочин 

буває покараним. Далі йде група казок-
новель «Novellenartige Märchen» [«Казки, 
подібні до новел»]. У восьмій казці (Ro-
senbalt) говориться про злу красуню, вда-
чу якої хоче виправити її наречений і для 
цього примушує її пройти через низку 
зневаг. Зміст дев’ятої казки (Peersieder) – 
історія дітей, яких поміняли, але їхнє по-
ходження виявляється в їхніх нахилах і 
зовнішніх виглядах. Мотив десятої казки 
(der Wunsch des Herrn) [Бажання госпо-
даря] – віщування, що здійснюється, хоч 
і має багато перешкод. В одинадцятій і 
дванадцятій казках (die zwölf Räuber, das 
Mädchen und die Räuber) [Дванадцять 
розбійників; Дівчина та розбійники] гово-
риться про розбійників, з дому яких тіка-
ють наречені; в тринадцятій (Die gute und 
die böse Tochter und die Räuber) [Добра й 
зла дочки та розбійники] теж маємо мотив 
про розбійника, але тут людині визволи-
тись з нещастя допомагає кішка. Остання 
казка-шутка «Schwank» [«Жарт»] висмі-
ює наївність і простоту селян, мотив, що 
має широке розповсюдження. До окремих 
казок автор статті додає примітки.

Слідуюча стаття «Rhein und Kaisersa-
ge» von Albert Becker (Heft 3, September 
1926, стор. 129–140) [«Рейн та кайзерів-
ська сага» Альберта Бекера (Число 3, 
вересень 1926 р., стор. 129–140)]. Автор 
статті зупиняється на низці саг про Фри-
дриха Барбаросу, на яких відбилося рейн-
сько-пфальцське середневіччя. Дуже роз-
повсюджена сага про кайзера, який спить 
у горі й який знов повертається, щоб вста-
новити владу.

Автор статті приводить хроніки й інші 
писані джерела, що вказують на місця, 
де найбільш були відомі ці саги (Kaiser-
slautern, Trifels, Pfalz) [Кайзерслаутерн, 
Тріфельс, Пфальц], й що дають відомості 
про перебування короля в горі. Щодо по-
ходження саги, то воно мало чужоземні 
впливи; сага зв’язується новійшими до-
слідниками з мітом про схід і захід сон-
ця та іншими релігійними й паганськими, 
й христіянськими віруваннями. Ця сага 
виникла в Сицілії, але остаточно оформи-
лась вже в Німеччині.

Крім цієї концепції, є інша, що має 
коріння в німецькій мітології й розвива-
лась на пфальцському ґрунті. Були пізні-
ші обробки саги про Барбаросу, що подає 
K. Simrock [К. Зімрок] у збірці Рейн-
ських саг 1836 р. Wolfgang Müller von 
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Königswinter [Вольфганг Мюллер фон 
Кенігсвінтер] у вірші «Nächtliche Erschei-
nungen zu Speyer» [«Нічні явища у Шпа-
єрі»] 1813 р. зв’язує подію з імперським 
городом Speyer [Шпаєр] і через це надає 
ідеї саги нову форму – Kaiseridee [уявлен-
ня про кайзера].

Стаття «Die niederdeutschen evange-
lischen Kirchen-Ordnungen des 16-en Jahr-
hunderts als Quelle zur deutchen Kulturge-
schichte» von Johannes Wilkin III – Sitten 
und Gebräuche (September 1926, Heft 3, 
стр. 149–178) [«Північнонімецькі єван-
гелічні кірхи-устави 16-го століття як 
джерела з історії культури» Йоганнеса 
Вількіна III – звичаї та обряди (вересень 
1926 р., число 3, стор. 149–178)] висвіт-
лює, у зв’язку з тим, що народнє життя 
16 сторіччя мало яскраво визначену орієн-
тацію на церкву й її статут, такі моменти, 
як проповідь, хрещення, шлюб та похо-
рон. Стаття подає детально відомості про 
те, як це відбувалося в церкві й які звичаї 
були з цим зв’язані. 

Стаття «Johannisbräuche im alten Ham-
burg» von E. Findler, Hamburg (Dezember 
1926, Heft 4, ст. 240–244) [«Звичаї на Іва-
нів день у старовинному Гамбурзі» фон 
Е. Фіндлера, Гамбург (грудень 1926 р., 
число 4, стор. 240 – 244)] говорить про 
день Івана, що відограє велику роллю у на-
родніх віруваннях; це день, коли рослини 
досягають найвищого розквіту, й трави, 
що зібрано під 24 червня, мають силу при-
нести людині щастя, здоровля й відкрити 
майбутнє. Автор статті вказує назви Гам-
бурзьких газет, часописів і т. і. кінця 18 й 
початку 19 ст., де подаються відомості про 
звичаї, що зв’язуються з днем Івана. Чу-
десна рослина носила назви: das Johannis-
kraut [звіробій], die Fetthenne [заяча ка-
пуста], Mauerpfeffer [очиток], в Гамбурзі у 
народі її називали Donnerbort i Johannis-
look. Її треба було зірвати під 24 червня, 
вночі між 12–1 год., у повному мовчанні. 
E. Finder [Е. Фіндер] зазначає випадки, 
в яких у народній уяві допомагала ця рос-
лина. Але найбільше шанували кров Іва-
на «Johannisblut» [«звіробій»]. Це був сік 
«трави Івана – Johanniskraut», що на пові-
трі приймав криваво-червону фарбу. У се-
редневіччі медецина широко вживала цю 
траву як ліки; трава мала також, за на-
родніми віруваннями, надприродні сили. 
У статті подаються ріжні назви цієї рос-
лини й зазначається, з чого ще, крім неї, 

брали «Johannisblut». Далі приводиться 
самий процес добування рослини й соку. 
Звичайно, найшлась молодь, що викорис-
товивала ці звичаї й обряди для розваги й 
танців. Це призвело до деяких порушень 
громадського спокою, й з 7 грудня 1837 р. 
день Івана як свято, за розпорядженням 
влади, не відзначався більше, але тайкома 
шукання «Johannisblut» ще продовжива-
лось, як зазначає Hübner, Flora von Ham-
burg, 1846, S. 154 [Хюбнер, Флора фон 
Гамбург, 1846, стор. 154].

У слідуючій статті «Von Jeverschen 
Püttwesen» von Karl Fissen (Dezember 
1926, Heft 4, стр. 245–251) [«З життя 
єферських криниць» фон Карла Фіссена 
(грудень 1926 р., число 4, стор. 245–251] 
автор розповідає про цікавий народній 
звичай, що зберігся в Євері (Jever). За ві-
домостями 1790 р., город Jever мав у старі 
часи 16 суспільних криниць, передмістя – 
8. Воду з криниць вживали мешканці. До 
кожної криниці «Pütt» (ниж.-нім. говір-
ка) належала певна громада, що обирала 
собі голову, який дбав за криницю, збирав 
для неї кошти, вів книжку «das Pütt buch» 
[«кринична книга], список громади й 
скликав членів громади на роботу. Голова 
обирався в першій понеділок після «Свя-
тих трьох королів». У старі часи громада 
відзначала цей день випивкою пива, але 
вже 1833 р. улаштововали великий бен-
кет, при чому голова додавав свої кошти. 
Йому підносили так званий Soker (Su cher) 
як симбол його обов’язків. Це приладдя, 
яким витягають з криниці те, що туди 
впало. Жінки збирались у жінки голови 
й підносили їй маленький срібний Soker 
на стрічці. Парубки, що не були членами 
громади, ходили з будинку до будинку, їх 
всюди частували, збирались цілі натовпи, 
бо свята відбувались одночасно в 24 міс-
цях города. 1840 р. святові надали значін-
ня свята сусідської дружби й сусідської 
рівности. 

Автор приводить пісні, що співали під-
час свят, і уривки з старих «Püttbücher» 
[«криничних книг»]. Записи 1915 р. свід-
чать, що того року святкування препини-
лось через тяжкі умови життя й що голови 
відмовились від грошей, які їм платили. 
Записи 1926 р. свідчать, що цей звичай по-
новився. У статті «Zur Geschichte des Weih- 
nachtskarpfens» von E. Grohne (Heft 4, 
Dezember 1926, стр. 253–256) [«До істо-
рії про різдвяного коропа» фон Е. Ґроне 
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(число 4, грудень 1926 р., стор. 253–256] 
обговорюється питання про звичай бага-
тьох місць північної Німеччини вживати 
на вечері під Різдво коропи як головну 
страву, в той час як стародавнім звичаєм 
інших германських країн були розкіш-
ні вечері, багаті м’ясною їжею й питвом. 
Автор статті відзначає вплив стародавніх 
христіянських громад і подає історію роз-
витку різдвяної вечері. У середневіччі в 
середнє-європейських країнах готували 
на цю вечерю страву без мняса. До на-
шого часу у католицьких і деяких єван-
геличних країнах для вечері під Різдво 
визначено певні страви, вживають ріжні 
риби. Але у Шлезвіг-Гольштинії короп – 
найулюбленіша риба для цієї вечері. 
Є вказівки 1760 р., що коропи вживались 
у Гамбурзі й були дуже розповсюджені 
в Бремені. Розводили золотих коропів 
ченці у саджавках. Після Реформації 
культура коропів загинула по монастирях 
і поновилась знов у 17 стор. коло замків.

Цими статтями вичерпується фольк-
льорний матеріял у часописі «Nieder-
deutsche Zeitschrift für Volkskunde» [«Пів-
нічнонімецький журнал із фольклору»] 
за 1926 р. 

У часописі «Niederdeutsche Zeitschrift 
für Volkskunde, herausgegeben von Ernst 
Grohne und Hermann Tardel» [«Північно-
німецький журнал із фольклору», виданий 
Ернстом Ґроне та Германном Тарделем] за 
1929 р. маємо чотири статті з фолькльор-
ним матеріялом, в яких висвітлюється 
питання про народні вірування й звичаї. 
Стаття «Die Volkssage als Kunstwerk», 
eine Untersuchung über Formgesetze der 
Volkssage von Friedriсh Wilhelm Schmidt 
[«Народні саги як художній твір», розвід-
ка про жанр народної саги фон Фрідріха 
Вільгельма Шмідта] розглядає народню 
сагу як художній твір. У першому чис-
лі часопису за 1930 р. маємо три статті з 
фолькльорним матеріялом, при чому одна 
з них, а саме «Die volkstümliche Kultur 
der Halligenbewohner», ethnographische 
Studien von J. Konietzko (Hawburg) [«На-
родна культура мешканців островів Хал-
ліген, етнографічні студії фон Й. Коніец-
ко» (Гамбург)], має ще продовження.

Перша стаття «Der Schuldbegriff in 
der deutschen Volkssage der Gegenwart, 
III Teil» von Elisbeth Goetz, 3–17 стор. 
Heft 1, 152–169 стор. Heft 3, 244–253 стор. 

Heft 4 [«Уявлення про провину в сучас-
них німецьких народних сагах, частина 
3» фон Елізабет Ґетц, стор. 3–17 числа 1, 
стор. 152–169 числа 3, стор. 244–253 чис-
ла 4] розглядає питання про те, як ціл-
ком магічне розуміння буття поступово 
уступає місце моральному сприйманню 
його, й про те, як це відбувається в сагах. 
Автор зазначає, що процес моралізуван-
ня почався до християнства, але христи-
янство прискорило його й надало йому 
глибини. Висвітлюючи поступову зміну 
світосприймання, автор зупиняється на 
сагах, в яких моралізування було поки що 
тільки додатковим, поверховим моментом. 
Для таких саг характерна непомірність 
вчинку й відплати. Далі звикнувши роз-
глядати світ з моральної точки зору, лю-
дина надала нещастю моральну основу й 
оцінювала й нещастя, й магічну біду як 
кару за антиморальний вчинок (неслух-
няність, немилосердність, зневаження 
свят, крадіжка й т. і.). Автор приводить 
низку саг, де блукання після смерти як 
кара відограє велику ролю. Але моральне 
світосприймання ще нецілком зостереже-
но в цих мотивах. Ми зустрічаємо в са-
гах оповідання про злих людей, що після 
смерти нападають на живих, спокушають 
їх; це зовсім не відповідає уяві про духа, 
що страждає, щоб покутувати. В даль-
шому розвиткові моралізування захопи-
ло також і царину духів, які поділились 
на злих і добрих. Це відбилося на поста-
ті чорта, що, як втілення всього злого, 
спокушав людей, потім поступово губив 
свій вплив на богобоязливих і, нарешті, 
став кумедним духом. Релігійно-моральне 
перетворення йде ще далі й дає постать 
доброго чорта. Низка саг трактує мотив 
про «Rübezahl» [«Рюбецаля»], володиря 
гірських скарбів, який у свойому розви-
ткові під впливом моралізування прохо-
дить стадію змін. Далі автор зупиняється 
на тому, що моральне світосприймання не 
могло засудити «невірних» тільки за те, 
ще [що] вони не христіяни, й тому саги 
малюють їх спочатку з негативними мо-
ральними рисами, а потім, з поглиблен-
ням морального почуття, дають позитив-
ні постаті невірних, разом з негативними 
типами попів, ченців і т. і. Розглядаючи 
далі окремі види моральних провин, ав-
тор зупиняється на убивстві. Ще задовго 
до христіянства народня мораль засуди-
ла убивство в законах, у вигляді помсти 
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з боку забитого, потім через божий суд, 
через докори сумління. Це відбивається в 
низці саг. Так само суворо карається намір 
до убивства. Дітоубивство розглядається 
як тяжкий гріх, тоді як дохристіянська 
мораль не відносилась до цього суворо. 
З часом мораль стає м’ягше й знає вже 
милосердя й прощення. Офірування лю-
дей розглядається також з морального сві-
тогляду як убивство й засуджується. Далі 
автор переходить до провин проти релі-
гії. Релігія цілком захопила середневіччя, 
етика злялась з нею, й тому безвірництво 
й провина проти бога були найтяжчими 
злочинами. Ці погляди розвились посту-
пово з примітивних культів. Автор роз-
глядає спочатку такі злочини й кари за 
них, як зневаження свят, неділі, церкви, 
проскури, зв’язане з нею зневаження хлі-
ба, потім переходить до зневаження бога 
й до кривопрясяги, й приводить ці моти-
ви з різних саг. Магічний елемент зникає 
перед моралізуванням. Цікавий синтез 
магічного й етичного напрямків викорис-
товується в сагах у випадках божого суду 
на підставі чудесних знаків, що вказують 
на злочин або невиновність. Поглиблена 
мораль виявляється у такому релігійному 
злочині, як невиконана обітниця. Саги зу-
пиняються також і на заслугах перед бо-
гом, що іноді можуть спокутити провини.

Далі автор переходить до саг з моти-
вами соціяльних злочинів. У них пода-
ються постаті людей, що займають вищі 
посади в країні й що характеризуються 
жорстокістю до підвладних, зажерливос-
тю й скупостю у відношенні до бідних. 
Через високе службове становище вони 
уникають людського суду, але підпадають 
під суд божий. Скривджений народ тяжко 
карає за соціяльну несправедливість; за 
пригнічення підвладних, за презирство й 
немилосердя до бідних сага карає також, 
як за убивство й релігійний злочин. На-
впаки, милосердне справедливе відношен-
ня до бідних розглядається як соціяльна 
заслуга.

Підводячи підсумки всім видам мо-
ральних провин, що їх висуває народ-
ня сага, автор зупиняється на їхньому 
зв’язку з десятю заповідями. Сага яскра-
во малює порушення 1-ої й 3-ої заповідів, 
гріх проти бога, 5-ої, 9-ої й 10-ої запо-
відів – соціяльний злочин. Порушення 
інших заповідів теж є змістом саг, але 
їм відведено другорядне місце. Кінчаючи 

статтю, автор підкреслює, що поняття про 
гріх іде у свойому розвиткові від ірраціо-
нального до раціонального й від магічного 
до морального.

Слідуюча стаття «Volkskundlichеs 
aus Ostfriesland» von Adolf Thimme, 
стор. 23–40 Heft I 1929 р. [«Народознавче 
зі Східної Фризії» фон Адольфа Тімме, 
стор. 23–40 числа 1, 1929 р.]. У вступі 
автор зазначає, що він подає відомості 
на підставі вказівок учнів Aurich’a від 
1889 р., які стикаються з такими джере-
лами, як «Ostfriesische Volkskunde» (von 
Lüpke, 2 Auflage 1905) [«Східнофризька 
фольклористика» (фон Люпке, 2-ге ви-
дання, 1905)] та «Aberglaube und Sagen 
aus Oldenburg» (von Strackerjan, 2 Auflage 
1909 р.) [«Забобони та саги з Ольден-
бурга» (фон Штракер’ян, 2-ге видання, 
1905 р.]. Спочатку стаття дає огляд свят-
кових звичаїв і пісен, потім історії приви-
дів, віщувань, чарувань, заклинань, відем 
і, нарешті, деякі саги. 

Автор розглядає звичаї, зв’язані зі 
святом «Martini», у таких місцевос-
тях: Openbargen [Опенбарґен], Holtrop 
[Хольтроп], Nessmersiel [Нессмерзіль], 
Schirum [Шірум]. Далі йдуть різдвяні 
свята в Lammersfehn [Ламмерсфен], Amt 
Stichhausen [Амт Штіхгаузен], в Dornum 
[Дорнум], Ochtelbur [Охтельбур], Holtrup 
[Гольтруп], Roskam [Роскам], Rhaude [Ра-
уде], Schwerinsdorf [Шверінсдорф], Sti-
ckelkamper-Fehn [Штікелькампер-Фен], 
Brandlecht bei Nordkorn [Брандлехт біля 
Нордкорна], Schirum [Шірум], Yhlower 
Fehn [Ігловер Фен]. У цих відомостях 
розглядається мотив про дітей у різдвя-
ні свята. Потім автор коротко зупиня-
ється на святкуванні масляної, на святах 
між великоднем і зеленими святами («die 
Krähengilde»), на святі 14 днів після зе-
лених свят («die Elstergilde») і на обжин-
ках. Далі автор подає декілька коротень-
ких історій про привіди й про віщування. 
Віщування стосуються найбільш смерти 
й хвороби. У цих віруваннях повторю-
ється мотив про те, як полум’я або світ, 
що ненароком з’являються, вказують на 
смерть. Щодо заклинань, то автор зупи-
няється на заклинаннях проти хвороби 
(aus Strackholt) [(із Штракхольта)], про-
ти злодіїв (з півночи, з Strackholt), про-
ти крови, ран і т. і. Автор зазначає деякі 
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домості про вірування у відем і про їхнє 
втручання у життя людини (aus Pewsum, 
aus Posthausen) [(з Певзума, з Поштгау-
зена)], про духа-мучителя «der Waalrid-
der», про деякі забобони й про братство 
масонів (aus Holtland) [(з Гольтланда)]. 
Крім того, автор подає коротенький зміст 
2-х саг з Holtland, одної з Blaudorf [(Блау- 
дорфа)], одної з Dumun і сагу про похо-
дження кубка, що вживається в церкві 
у Weener [(Венері)].

Стаття «Beiträge zur russischen Volk-
skunde» von Eugen Kagarow, Leningrad, 
стор. 44–50 Heft 1, 1929 р. [«До питань 
про російську фольклористику» Євгена 
Кагарова, стор. 44–50 числа 1, 1929 р.], 
розглядає деякі звичаї й гри, зв’язані зі 
святами або з певними подіями у житті 
людини. Автор приділяє увагу грі у кова-
ля (das Schmiedspiel) [(гра у коваля)], що 
має місце на святках і що, на його думку, 
є симболом зміни рослинного духу старо-
го року духом нового року. Такі мотиви 
зустрічаються у Німеччині, Австрії, Шве-
ції, Франції і інших країнах, але в іншій 
трактовці. Гра у ворота «das Pfortenspiel» 
[«гра у ворота»] належить теж до весня-
них ігор. Зміст гри такий: двоє підійма-
ють руки у формі воріт, інші проходять, 
причому на питання перших «що ви нам 
дасте?» вони відповідають «маленьку ди-
тину». Дослідники по різному розуміли 
цю гру. Костомаров бачив у дитині симбол 
нового хлібного року, Потебня – симбол 
сватання, Аничков – симбол шлюбу. Ав-
тор зв’язує цю гру з періодом дійшлости 
або повноліття молоди, що відзначається 
у богатьох народів різними церемоніями. 
Він зупиняється також і на інших поді-
ях життя, що народня уява зв’язувала зі 
звичаєм проходити через ворота. Стаття 
приводить далі звичай кидати у могилу 
хустку, що родичи мають у руках під-
час похороної церемонії, щоб полегши-
ти розлуку з померлим (Пермська окру-
га), й порівнює цей звичай зі звичаями 
литовців і персів. Автор зупиняє увагу 
також на звичаї мазати ворота дьогтем, 
який мав значіння сили, що очищає й за-
хищає, й зазначає джерела деяких країн, 
що трактують цей мотив. Ми находимо 
у статті опис звичая Полтавської округи 
приносити після весілля батькам моло-
дої з боку батьків молодого хліб у фор-
мі пряхи й бочки. Автор бачить у цьому 
лишки старого звичая обміну жінками 

серед родичів тих, хто вступає у шлюб, 
для того, щоб замініти робітницю, що йде 
з родини, новою. Автор приводить літе-
ратурні джерела, які підтримують його 
думку. Нарешті, стаття зупиняється на 
звичаї на Україні й Польщі бити хлопців 
підчас, коли сільська громада встанов-
лює свої межі або оглядає їх. Аналогіч-
ний звичай зустрічаємо й в Німеччині, 
й у Венгрії. Автор пояснює це як відгук 
звичаїв греків і римлян приносити офіри 
підчас встановлення кордонів, які в на-
родній уяві мали чудесну силу. Стаття 
«Die Volkssage als Kunstwerk», eine Un-
tersuchung über Formgesetze der Volkssage 
von Friedrich-Wilhelm Schmidt, Stettin, 
стор. 129–143 Heft 3 1929 р., стор. 230–
244 Heft 4 1929 р. [«Народні саги як ху-
дожній твір», розвідка про жанр народної 
саги фон Фрідріх-Вільгельма Шмідта, 
Щецин, стор. 129–143 числа 3, 1929 р., 
стор. 230–244 числа 4, 1929 р.], має за 
мету розглянути народню сагу як худож-
ній твір і спостерегти властиві їй закони 
щодо форми. Автор зазначає, що попере-
дні дослідники зупинялись на змісті саги, 
не приділяючи уваги формі. Для того, 
щоб досконально вивчити сагу, потрібно 
збирати матеріял безпосередньо від на-
родніх оповідачів на їх говірці й запису-
вати з точністю протоколу, зберігаючи всі 
характерні особливості змісту й форми. 
За змістом і формою автор поділяє саги 
на такі типи: 1) Trümmer von Volkssagen 
[залишки народних саг], 2) die primäre Er-
lebnisskizze [первинні історичні нариси], 
3) die sekundäre Erlebnisskizze [вторинні 
історичні нариси], 4) die Sagenerzählung 
[сага-розповідь], 5) der Sagenbericht [сага-
повідомлення], 7) die Sagenuntersuchung 
[сага-дослідження], 6) die Sagenerklärung 
[сага-оголошення]. До кожного типу автор 
приводить сагу, записану точно, як він її 
чув щодо змісту й до форми, зберігаючи 
також особливості, властиві самому опові-
дачеві. Подаючи детальну аналізу кожної 
з цих саг, автор підкреслює їхню худож-
ню передачу, визначає особливості в фор-
мі й змісті, що характеризують кожний 
тип, і підкреслює їхнє значіння як худож-
нього твору. У сагах є спільні елементи по 
всіх сьоми типах, а саме оповідач включає 
сагу, як у рямку, в передмову й епілог, 
які мають величезне значіння. Передмова 
вказує на те, коли й де відбулась подія й 
від кого йде сага, епілог підкреслює прав-
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дивість чудесного в сазі. Ці частини саги 
мають велику художню цінність. У такій 
рямці найчастіше подається ядро саги у 
формах драматичній, епіко-драматичній 
і частково ліричній. Чисто епічна форма 
зустрічається надзвичайно рідко. Щодо 
змісту, то до первісного ядра оповідач до-
дає часто ще інші мотиви. На кожній сазі 
позначається особистий стиль її оповіда-
ча, й в той же час сага як справжній ху-
дожній твір має певні особливості щодо 
форми, властиві сагам взагалі. Як твір, 
що передається усно, сага має розмов-
ний стиль, як твір народній – відбиває 
народню мову й, нарешті, передаючи те, 
що оповідач вважає за фактичне, сага має 
перебої в стилі, коли оповідання прери-
вається поясненнями, що для саги харак-
терно. Стиль саги досягає певного ритму. 
Все стилістичне багацтво саги зберігаєть-
ся в усній передачі, а в друку тоді тільки, 
коли роботу переведено дуже сумлінно. 
Особливість саги ще та, що вона переда-
ється на говірці; на півночі Німеччини це 
das Plattdeutsche [нижньонімецькі діалек-
ти]. Говірка для саги не зовнішня форма, 
а зв’язана з її істотою. Передаючи сагу го-
віркою, оповідач сполученн[я]ми певних 
звуків підкреслює зміст саги й її настрій 
(Lautmalerei) [(звуконаслідування)]. За-
кінчуючи статтю, автор додає, що неза-
баром вийдуть у друк два його рукописи, 
в яких вищезазначений матеріял детально 
й систематично пророблено. Робота вийде 
під заголовком «Meine Volssagenerzähler 
und ihre Sagen» [«Оповідачі народних саг 
і їхні саги»] в 2-х томах.

У статті «Volkstümliche Bräuche der 
Vorfrühlingszeit im Wandel der Zeiten» von 
Eugen Mogk, Leipzig, стор. 143–152 Heft 3 
1929 р. [«Народні звичаї періоду ран-
ньої весни на зламі століть» фон Ойґена 
Моґка, Лейпциг, стор. 143–152 числа 3, 
1929 р.], автор висвітлює звичаї, зв’язані 
з передвесняним періодом, а саме з мас-
ляною, й шукає їхню основу у первісних 
релігійних уявах, що виникли на підставі 
спостережень людини у свойому оточенні. 
Передвесняні звичаї мають перед усім за 
джерело ідею плодючости. Автор зупиня-
ється на фалічеських каменях, що зустрі-
чаються майже у всіх народів так само, як 
і у Німеччині, й що, за народніми віру-
ваннями, робили землю плодючою. Фалі-
чеський культ переносили на інших богів 
і на пошану їм улаштовували святкуван-

ня, зв’язані з певними обрядами, танками, 
масками, карнавалами й бенкетами. Ав-
тор подає опис таких святкувань з деяки-
ми особливостями по різних місцевостях 
і зазначає, що детальний опис стародав-
ніх звичаїв ми находимо в творі Johann 
Bohemus’a [Йоганна Богемуса] «Omnium 
gentium mores» від 1520 р. У старі часи 
такі святкування носили ритуальний ха-
рактер, а з часом стали розвагою для 
молоди. Такі ритуальні святкування пе-
рейшли з села до города, але вони за-
губили специфічний аграрний характер, 
залишились тільки елементи щодо розва-
ги. У місті ремісницькі цехи пристосува-
ли ці звичаї до умов своєї праці. Автор 
приводить приклади таких святкувань, 
як Schemenlaufen [карнавальна процесія], 
і зазначає, що сама назва змінювалась на 
протязі часу. Танок меча зберігся в горо-
ді до 16 стор., а на селі – до 19 стор. Ще 
деякі танки, як Hammertanz [танок з мо-
лотом], Böttchertanz [танок бондаря] і і., 
відбивали роботу цехів. Автор зазначає 
також звичаї, що зв’язувались з прийо-
мом нових членів до різних об’єднань 
молоди (Bruderschaften [братства], 
Gesellenschaften [товариства] і т. і.). Де-
які звичаї з міста знов поверталися до 
села, але з певними змінами. Автор при-
водить ще один звичай, що зазначає Jo-
hann Bohemus і який має за основу ідею 
плодючости, «der Pflugumzug» [«процесія 
плуга»]. Цей звичай знайомий Німеччи-
ні, Англії, Скандинавії й іншим країнам, 
а в Trillfingen in Hohenzollern-Sigmaringen 
[Трілльфінген у Гогенцоллерн-Зігмарінге-
ні] мав місце ще 1906 р. До ритуалу при-
єдналися розваги. Інший звичай, але з 
тою ж ідеєю плодючости виник у городах, 
а саме удар лозиною (der Schlag mit der 
Lebensrute) [(удар лозиною, що має жит-
тєву силу)]. Основа його та, що рослина з 
молодими паростками має життьову силу, 
яка передається людям, тваринам і росли-
нам, коли вона їх торкається. На протязі 
часу в різних умовах цей звичай змінявся, 
але основа залишалася. Автор приводить 
різні назви самої дії й людини, що вжива-
лися по різних місцевостях. Є свідчення 
про цей звичай, який мав місце й на ве-
сіллях. Закінчуючи статтю, автор робить 
висновок, що на протязі часу в різних 
умовах первісні релігійні звичаї стають 
поступово народньою розвагою. Стаття 
«Bauopfer und Totenopfer» von Wilhelm 
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Jette (Braunschweig), стор. 1–21 Heft I 
1930 р. [«Офірування при закладинах 
та офірування у межах культу померлих 
предків» фон Вільгельма Йетте (Браун-
швейг), стор. 1–21 числа 1, 1930 р.], ви-
світлює питання про нахідки посуду з се-
редневіччя й встановлює, чи зв’язувалося 
заривання або замурування посуду з 
певними віруваннями й звичаями. Ми 
маємо багатий матеріял щодо нахідок з 
Braunschweig’а [Брауншвейга] з Liegnitz’a 
[Лігниці] (27 нахідок) і Brünn’a [Брюн-
на], й по деяких місцевостях поодинокі 
нахідки. Характерно для більшости ви-
падків, що посуд находять у фундаментах 
будинків або в садку чи у дворі у заглиби-
нах з дерев’яною обшивкою чи обмазаних 
глиною, іноді вимурованих. Посуд відно-
ситься до періоду з 11–16 сторіччя, маємо 
нахідку Hameler’a [Гамелера] з 17 стор. 
і фаянсові черепки в Brünn’і 1724 р. Най-
частіше посуд буває заповнений рештками 
їжи, найбільш від садовини. Зустричали-
ся яєшна шкорлупа, яйця й кістки тварин. 
Такі нахідки розглядають в літературі як 
офіровання при будівлі «Bauopfer». Цей 
звичай був розповсюджений по всій зем-
лі й мав за мету придбати для мешканців 
будинку духа захисника від нещастя, або 
умилостивити духа землі, або зачарувати 
мешканців від впливу ворожих сил. Були 
офірування людьми; цей звичай зберігся 
на сході, в Індії, Японії, Сіямі, на Борнео 
до 19 стор. У європейських народів спога-
ди про такі офірування маємо в сагах, 
казках і т. і. Були офірування тваринами; 
маємо офірування хлібом, вином, сіллю, 
яйцями тощо. До таких офірувань відно-
сять також і посуд з тим, що в ньому було. 
Автор ставить питання, який був вихід-
ний момент таких офірувань, і приходить 
до висновку, що їм був не виключно зви-
чай офірування при будівлі (Bauopfer), 
а що більшість таких офірувань «Bauop-
fer» зв’язана з «Totenopfer», офіруванням 
померлим предкам. Мотив, що лежить 
в основі вірувань і звичаїв, зв’язаних зі 
смертю й похороном, є страх перед помер-
лим. У народній уяві людина живе після 
смерти в свойму тілі й може пошкодити 
живим, тому звичаї виявляють бажання 
живих умилостивити померлого й похова-
ти його так, щоб він не міг повернутися 
до живих. Цей мотив страху під впливом 
христіянства перетворюється в піклуван-
ня про померлого. Але відбиток дохристі-

янських звичаїв і дохристіянського почут-
тя страху перед померлими ми находимо й 
в христіянську еру. Звичай давати помер-
лим дарунки при похорону, щоб забезпечи-
ти собі спокій, був дуже розповсюдженим 
на певній ступені культурного розвитку; 
під впливом церкви цей звичай перейшов 
у галузь забобонів. Серед таких дарунків 
померлому у середневіччі ми й знаходи-
мо посуд, що ставили коло нього. Посуд у 
садках або у дворі є також дар померлим 
і являє собою рештки звичая дарувати по-
мерлих їжею, що під впливом церкви не 
робили більше на могилі, а у хаті. Посуд 
знаходили в декількох місцях одної сади-
би, що теж свідчить про офірування по-
мерлим, бо «Bauopfer» не повторюється. 
Щодо того, щоб розглядати ці офірування 
як офірування домовику, то автор вважає, 
що культ домовика зв’язан з культом по-
мерлих предків. Висвітлюючи детально 
твердження про зв’язок «Bauopfer» з «To-
tenopfer», приводячи докази цього, автор 
посилається також і на труди багатьох до-
слідників.

На початку статті «Die volkstümliche 
Kultur der Halligenbewohner» ethnographi-
sche Studien von J. Konietzko (Hamburg), 
стор. 33–46 Heft I 1930 р. [«Народна 
культура мешканців островів Халліген», 
етнографічні студії фон Й. Коніецко 
(Гамбург), стор. 33–46 числа 1, 1930 р.], 
автор зазначає, що про острова «Halli-
gen» [«Халліген»] написано багато цін-
них робіт, як роботи Fraeger’a [Фрегера], 
Jensen’a [Йенсена], Müller’a [Мюллера], 
Häberlin’a [Хеберліна] й інші, але мате-
ріяльна культура населення залишилась 
невисвітленою. Автор ставить собі за мету 
поповнити цю прогалину й дати нарис 
щоденного життя островян. Разом з дея-
кими географічними відомостями, він ха-
рактеризує фризів як моряків, рибалок, 
мисливців і скотарів. У розділі «Sied-
lung und Haus» [«Поселення і домівка»] 
він зупиняється на поверхні островів, на 
тому, як укріплюють береги, на «Warfte» 
(«Werfte», «Wurfhe») [«Укріплені бере-
ги»], на яких будують житла й двори, на 
«Feeting», себто цистернах для прісної 
води. Автор зазначає детально, як буду-
ють хати (будівля на палях) й якими зна-
ряддями виконують ті чи інші будівельні 
роботи. Далі йде опис двору. У підрозді-
лі «Haus und Küchengerät» [Домівка та 
облаштування кухні»] автор зупиняється 
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на всіх деталях, що ми бачимо всередині 
помешкання, а саме на стінах і їхній оздо-
бі, на меблі, на посуді, на різних пред-
метах господарчого вжитку, як прас і т. і. 
У статті є докладний опис огнища й пред-
метів, що його оточують, як «Feuerfach» 
[«ящик для вогню»] для роздування вог-
ню й т. і. У приміщенні находимо іноді 
також предмети, що більше не вживають-
ся, а зберігаються як предмети старовини, 
напр. лямка з черепашки «Buccinum un-
datum» [«букцинум звичайний»], яку сві-
тили тюленячим лієм, або ложка з шкара-
лущи «Mya arenaria» [«піщана скойка»], 
що тепер вживається тільки, щоб посипа-
ти вівець порошком від комах. Нарешті, 
автор зупиняється на сіннику, де люди 
ховаються підчас сильного шторму й де 
в спеціяльному посуді зберігається запас 
води для пиття. Все в цілому свідчить 
про певну заможність.

Продовження статті у наступних часо-
писах.

Матеріял для статті «Schwindende 
Bräuche auf dem Lande in Ostpreussen» 
von Georg Digssun; Königsberg, ст. 47–59 
Heft I 1930 р. [«Звичаї зі Східної Прус-
сії, що відмирають» фон Георга Діґссуна; 
Кеніґсберг, стор. 47–59 числа 1, 1930 р.], 
автор зібрав по маленьких селах, що ле-
жать коло Rominter Heide [Ромінтенська 
пуща]. Він зупиняється спочатку на зви-
чаях, зв’язаних з сільським господарством 
навесні, зазначає, в які саме дні виїздить 
селянин перший раз з плугом, щоб мати 
хороший врожай, що він їсть у перший 
день, щоб краще працювати й т. і. Засів 
теж не починають в деякі дні; хто засіє 
останнім, у того буде краще збіжжя тощо. 
Худоба відограє велику ролю в господар-

стві, й багато звичаїв зв’язано з тим днем, 
коли їх вперше женуть у поле (найчасті-
ше 23 квітня). Старого пастуха дуже по-
важають на селі, бо він знає заклинання, 
що захищають худобу від хвороби, зача-
рувань і ворожих сил природи. Так само 
багато моментів має застерегти селянин, 
що додержується забобонів, коли він веде 
худобу на продаж або купує. Автор пере-
раховує деякі з таких забобонів. 

З особливою радістю святкують ще й 
тепер у Східній Прусії обжинки. Вихід 
у поле, косіння, закінчення роботи в той 
же самий день – все це тісно зв’язується 
з певними звичаями й забобонами, які ав-
тор докладно зазначає. Деякі з них зника-
ють під впливом машинізації. Провіщен-
ня погоди по багатьох прикметах, яких 
селяни додержуються ще й тепер, відо-
грає велику роллю в господарчому житті. 
Звичаї, зв’язані зі смертю й похороном, 
не дивлячись на новітню роботу церкви й 
школи, зникають дуже повільним темпом. 
Ще й тепер вірять в те, що певні прикмети 
вказують на смерть. Автор зазначає такі 
прикмети.

Закінчуючи статтю, автор дає карти-
ну зимового вечора у хаті, де зибирається 
молодь; дівчата працюють під оповідання 
старої бабусі, хлопці теж слухають. Потім 
починаються танки під гармонику. Ще й 
тепер цей прадідський звичай зберігся по 
маленьких селах коло Rominter Heide.

Цими статтями вичерпується фольк-
льорний матеріял у часописі «Nieder-
deutsche Zeitschrift für Volkskunde» [«Пів-
нічнонімецький журнал із фольклору»] за 
1929 р. і у першому числі за 1930 р.

За 1926 р.
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Оформлення 

Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows 6.0 і вище, 
а також роздруковується на папері формату А 4 шрифтом Times New Roman, кег
лем 14 (малюнки, таблиці також кеглем 14) з інтервалом 1,5 без переносів. Сторінки 
обов’язково мають бути пронумеровані (унизу сторінки, праворуч). 

Розміри полів: 

 ліве – 30 мм; 
 праве – 15 мм; 
 верхнє – 20 мм; 
 нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково додаються:

 розгорнуте резюме обсягом 2 сторінки (українською та англійською мовами);

 коротка анотація (українською, російською та англійською мовами);

 ключові слова (українською, російською та англійською мовами);

 інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчене звання 
(якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), електронна адреса, коло науко
вих зацікавлень;

 література, оформлена згідно з вимогами ВАКу (див.: Введення в дію нового 
стандарту з бібліографічного опису. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від 
ГОСТ 7.1.–84. Нові правила бібліографічного опису. http://www.ukrbook.net/DSTU_
pabl.htm).

 рецензія з підписом рецензента.

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам чинно
го правопису. За достовірність поданої в статті інформації, зміст, правильність на
писання власних назв (прізвища, імена, географічні назви, назви закладів тощо) та 
 висновки повну відповідальність несе автор (автори).

Докладніше див.: http://www.mue.etnolog.org.ua
* Обсяг статті в межах 0,5–1 друкований аркуш.
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