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ЕТНІЧНА МОЗАЇК А СУ ЧАСНОЇ СВЯТКОВОЇ
КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Олександр Курочкін
УДК 394.2(477)“20”
Сучасний стан святковості в Україні вирізняється ідеологічною еклектичністю, наявністю звичаїв і традицій
різнорідного змісту й походження. У статті здійснено спробу вибудувати певну типологію свят залежно від того, як
вони репрезентують фольклорно-етнографічні компоненти культури. На думку автора, за нинішніх умов агресивної
глобалізації та загроз нівеляції етнічно марковані святкові традиції виконують не лише художньо-естетичну й розважальну функції, але і є важливим інструментом збереження національної пам’яті та самосвідомості.
Ключові слова: свято, фестиваль, культурна традиція, інновація, аутентичний фольклор, фольклоризм, міжкультурна взаємодія.

Е

The modern state of the festivities in Ukraine is distinguished by ideological eclecticism, actual miscellaneous customs and
traditions of manifold content and origin. The article attempts to arrange a certain typology of the festivals dependent on their
representativeness of the cultural folkloric and ethnographic components. From the author’s viewpoint, subject to the present-day
aggressive globalization and menaces of levelling do the ethnically marked festive traditions act not only as artistically esthetic
and entertaining factors but also as an important means to the national remembrance and self-consciousness preservation.
Keywords: holiday, festival, cultural tradition, innovation, authentic folklore, folklorism, intercultural reciprocal action.

уже й класово-майнову мозаїку українського
суспільства, реальна ситуація виглядає набагато складніше.
Зрушення в ідеологічній надбудові суспільства, коли останнє різко змінює вектор
свого розвитку, можуть проходити як за революційним, так і за еволюційним сценарієм. Нинішню перебудову святкової системи
в Україні варто трактувати як еволюційну
форму перехідного процесу, що передбачає
поступову зміну святкових традицій, їх модернізацію і закріплення у громадсько-побутовій сфері. Трансформаційний процес, за
спостереженнями філософів, включає «і знищення, і переробку старого, і його адекватне
відтворення, і гібридизацію старого і нового,
тобто змішані форми. Трансформаційний рух
є багатоваріантним» 1.
Аналіз процесів, що відбувалися і відбуваються у святково-обрядовій сфері життя
українського суспільства доби незалежності, дозволяє виокремити такі головні вектори
її трансформації. Це, по-перше, відродження
давніх релігійних і народно-побутових свят
та обрядів; по-друге, модифікація святкових
звичаїв і стереотипів поведінки, запроваджених у радянські часи; по-третє, творення й
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Україна – держава з багатонаціональним
складом населення і з широким спектром регіо
нально-політичних, регіонально-культурних,
релігійних, мовних та інших особливостей.
Відповідно до цього й святкова сфера сучасної
України вирізняється значною строкатістю і
плюралізмом.
Якщо поглянути на діючий нині офіційний
святковий календар нашої країни, то він вражає своєю ідеологічною еклектичністю, наявністю пам’ятних дат і подій різноманітного
змісту і походження. У ньому суперечливо
поєдналися і співіснують релігійні та світські,
політичні та культурні, національні та міжнародні, селянські та міські традиції. Наша
країна сьогодні живе немовби в кількох часових вимірах: за церковним, переважно православним, календарем (свята Різдва, Великодня, Трійці тощо); за радянським календарем
(Перше травня, Міжнародний жіночий день
8 березня); за календарем української державності (День Конституції, День Незалежності,
День Соборності України та ін.). Таку неоднорідну картину маємо вже на вищому офіційному щаблі вітчизняної святкової системи. На
побутовому ж рівні, враховуючи етнічну, конфесійну, політичну, професійну, вікову, а тепер
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вати певну типологію свят залежно від того, як
вони репрезентують фольклорно-етнографічні
компоненти культури. Ця типологія має трирівневу структуру.
На відміну від багатьох країн Західної Європи, де відбулися незворотні зрушення на
терені руйнування «сільської цивілізації», в
Україні народна художня творчість і традиційна звичаєвість ще не перетворилася на музейні
експонати, а продовжує жити у своєму природному оточенні. У багатьох місцевостях нашої
країни, особливо віддалених від великих міст
і промислових центрів, можна стати свідком і
учасником традиційних народних церковнокалендарних свят і обрядів, які відбуваються
з дотриманням стародавнього канону. Зібрані
нами етнографічні матеріали засвідчують, що
в багатьох селах південно-західного регіону,
включаючи Буковину, Поділля, Прикарпаття,
Одещину, досі активно функціонує новорічний
карнавал «Маланка», який має багатовікові
традиції. Важливо зауважити, що це обрядове
народно-сміхове дійство перейняли від українців сусідні болгари, молдавани і румуни 2.
В окремих населених пунктах, зокрема в українському містечку Вашківці та в румунському
с. Красноілів (Чернівецька обл.), яскравий народний карнавал «Маланка» сьогодні збирає
багато глядачів, перетворюючись на популярний туристичний атракціон.
Відродження незалежної України викликало хвилю національного та релігійного піднесення, яка стимулювала повернення людей
до своїх історичних коренів, до репресованих
радянською владою християнських традицій,
звичаїв, свят і обрядів календарного циклу.
Враховуючи запити основної маси населення
країни й радикальну зміну суспільно-історичних орієнтирів її розвитку, Верховна Рада
України вже в 1990 році проголосила Різдво,
Великдень, Трійцю офіційними державними святами з вихідним днем. Таким чином,
на законодавчому рівні було підведено риску
під 70‑літнім періодом панування войовничого
безбожництва й закладено фундамент нової
системи державних свят української нації.
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утвердження в побуті нових (незнаних раніше
на наших теренах) святкових традицій.
Про свято як цілісний і масовий фольклорноетнографічний комплекс доводиться вести
мову переважно в минулому часі. Те, що ми
сьогодні називаємо яскраво вираженими національними традиціями відзначення свята,
включаючи ритуали, церемонії, музику, спів,
танок, обрядові символи й атрибути, їжу, напої тощо, формувалося ще в умовах первісно
родового та феодального суспільства. До
таких самобутніх традицій з глибокою історією належать: західноєвропейський карнавал, іспанська корида, кельтський Хелловін,
різдвяно-новорічне колядування і великодні
ігри слов’ян, іудейська Ханука, мусульманська Хіджра, індійські Холі і Дівалі та багато іншого. Починаючи з доби середньовіччя,
а особливо в період капіталізму, у зв’язку з
розкладом селянської громади з її системою
традиційних цінностей, процесами секуляризації, урбанізації та індустріалізації, появою
нових соціальних верств і станів, що формують власну культуру повсякдення, виникають
нові традиції святкування – універсальні сте
реотипи, що не мають уже чіткої національної
прив’язки. Міжнародного поширення набули
святкові звичаї парадів, демонстрацій, мітингів, концертів, балів, маскарадів, ярмарків,
спортивних ігор та розваг, салютів, феєрверків
тощо. Прискорені темпи глобалізації, розвиток Інтернету, технологій, транспорту, масова
міграція і змішання народів у наші дні, окрім
вагомого позитиву, несуть у собі й певні негативні тенденції. Вони виявляються, зокрема,
у тому, що безслідно зникають, асимілюються
окремі мови й етнічні спільноти, переривається зв’язок поколінь, втрачаються оригінальні
витвори культури і традиційні форми художнього самовираження. Чимало моделей масового свята сьогодні мають надетнічний, позаетнічний характер.
У сучасних умовах святкові традиції і звичаї національних спільнот України побутують
і відтворюються в різних середовищах і з різною мірою інтенсивності. Спробуємо вибуду-
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Почесне місце в сучасному календарі урочистих дат української незалежної держави,
після багатьох десятиліть напівлегального існування, посіло християнське свято Великодня. Нині воно відзначається віруючими й атеїстами в громадському, церковному, сімейному
побуті. Немає вже потреби, як це було за радянських часів, сором’язливо називати великоднє печиво, що напередодні свята з’являється
в крамницях, «весняним кексом». Без жодних
цензурних перешкод тема «свята всіх свят»
висвітлюється у вітчизняних ЗМІ, масовими
тиражами випускаються великодні листівки,
конверти, марки, повсюди рекламуються і
продаються святкові сувеніри і подарунки.
Державний статус Великодня й ліквідація
ідеологічних табу комуністичного режиму не
призводять до механічного відновлення архаїчного сценарію народного свята. Надто вже
змінилися і самі люди, і середовище, у якому
вони мешкають. За роки існування колгоспнорадгоспної системи, яка знищила клас селянодноосібників, забулися й відійшли в минуле
давні аграрно-магічні та магічно-очисні обряди наших предків. Стійкішими виявилися
звичаї, що мають яскраво виражений естетичний та ігровий зміст, виконують функцію
родинної та громадської інтеграції й ушанування предків. У багатьох сім’ях, за давнім
звичаєм, готуючись до Великодня, фарбують
крашанки і розписують писанки. У карпатських і прикарпатських селах за період Великого посту розписують тисячі справжніх і
дерев’яних яєць, які потім продають у художніх салонах і на ярмарках як чудові мистецькі
вироби і сувеніри.
Міцно тримається в побуті, не піддаючись
жодним коливанням політичної кон’юнктури,
давній народний звичай «проводів», «гробків» (провідування померлих родичів після свята Великодня). На кладовища несуть
паски, яйця, інші страви та алкогольні напої,
опорядковують могили і влаштовують колективні поминальні трапези. У цей день заведено годувати старців і роздавати милостиню
«за упокій душі».
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Офіційний статус головних християнських
свят у незалежній Україні суттєво вплинув на
характер і форми їх відзначення. Церковні й
народно-побутові календарні звичаї та обряди,
які в радянські часи вважалися «приватною
справою» священнослужителів і парафіян, переслідувалися і заборонялися, почали відзначати широко й відкрито, без жодних адміністративних і цензурних обмежень, починаючи
з 90‑х років ХХ ст.
Ознаки національного відродження, що
виявляються, зокрема, у поверненні до відзначення релігійно-побутових свят та обрядів,
помітні на всій території України, але особливо
в західноукраїнських областях. Така ситуація,
на думку А. Колодного і М. Яроцького, «пояснюється порівняно високим рівнем релігійних потреб громадян цього регіону, для яких
релігія стала невід’ємним елементом їхнього
способу життя і виявом духовної культури 3.
Немаловажна і та обставина, що західноукра
їнські землі пізніше потрапили під прес «соціа
лістичних перетворень», завдяки чому краще
зберегли своє національне обличчя.
Справжнім заповідником обрядової архаїки сьогодні залишається Гуцульщина.
Як і колись, різдвяно-новорічні обходи тут
нерідко відбуваються за старим сценарієм і
користуються загальною підтримкою місцевого соціуму. Наприклад, у с. Криворівня на
Івано-Франківщині, за давнім звичаєм, гурти
колядників починають процесію, попередньо
отримавши благословення священика й тричі
обійшовши навколо церкви. Усі виконавці на
чолі з ватажком, «березою», – у традиційних
гуцульських строях – барвистих вишитих
сорочках, чорних сардаках, чорних гачах, у
постолах із червоними сукняними онучами,
шапках з «трісунками» (спеціальна прикраса
на головних уборах) та обов’язково з топірцями за плечима, до яких прив’язані дзвіночки.
Зазвичай у кожній хаті на Різдво одночасно зі співом колядок виконують старовинний обрядовий танець – «плєс» 4, детально
описаний у відомій монографії В. Шухевича
«Гуцульщина».
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ської зони традицію зустрічі й проводів русалок на Зеленому тижні тощо.
Усі згадані вище святкові комплекси та інші
подібні архаїзми, список яких можна продов
жити, слід віднести до розряду автентичних,
або «первісного фольклору». Ці острівці збереження народних звичаїв і обрядів, яких з
кожном роком стає дедалі менше, потребують
спеціального наукового дослідження, а в деяких випадках і охоронних санкцій як резервати
традиційної культури.
Враховуючи унікальну і мистецьку цінність згаданих вище фольклорно-етнографічних явищ, правомірно поставитися до них як
до пам’яток культури. Такий підхід зумовлює
необхідність обліку, документації, усебічного
наукового вивчення, а в ряді випадків – застосування й певних захисних санкцій щодо
реліктових фрагментів духовного життя.
«Традиційна народна культура, яка є виявом
індивідуальної чи колективної інтелектуальної
творчості, – наголошується в рекомендаціях
ЮНЕСКО, – заслуговує правової охорони,
подібної до охорони, яка надається творам інтелектуальної творчості» 6.
За нинішніх умов економічної і соціальної
нестабільності на шляху від тоталітарного до
демократичного суспільства природний механізм трансляції традицій, брутально зламаний
ще комуністичним режимом, уже не спрацьовує, а тому доводиться вдаватися до інших
засобів. Одним з них може бути метод цілеспрямованої реконструкції народних святкових звичаїв і обрядів та їх сценічного показу
за участю фахівців науки і культури. У нашій
системі це другий рівень презентації фольк
лорно-етнографічного матеріалу, який вкладається в поняття фольклоризму. Найчастіше він пов’язаний із сучасною фестивальною
творчістю.
Фестиваль (фр. – Festival, від латин.
Festivas – веселий) – огляд професійного
або самодіяльного мистецтва в різних сферах
культури. Серед численних музичних, пісенних, театральних, кінематографічних фестивалів, які регулярно відбуваються в нашій країні,
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Давнє, ще язичницьке коріння має звичай запалювання великодніх багать, які розкладають на пагорбах чи біля церкви в ніч із
суботи на неділю. Замість дров, гілок, ветхих
дерев’яних речей тепер найчастіше палять скати від машин і тракторів. Водночас у деяких
селах Західної України та Поділля зберігається, а подекуди й відновлюється традиція
великодніх громадських гулянь, що відбуваються на подвір’ї біля церкви – цвинтарі.
Сучасні діти, як і їхні діди-прадіди, залюбки
грають у цоканє-биття яєць (той, кому вдалося розбити яйце суперника, забирає його собі);
влаштовують святковий салют із саморобних
самопалів – «моздирів» (тепер їх часто-густо заміняють куповані петарди). У зв’язку
з відродженням діяльності УГКЦ та інших
християнських церковних громад у багатьох
населених пунктах Західної України помітна
тенденція, коли люди старшого віку – вчителі,
культпрацівники, громадські активісти – намагаються передати молодому поколінню досвід проведення молодіжних великодніх ігор,
пісень, хороводів, відомих як гаївки, гагілки, ягілки. На початку 90‑х років ХХ ст. на
Старосамбірщині (Львівська обл.) я особисто
спостерігав великодній звичай-гру «Дзвіниця»,
або «Оборіг». Мистецтво «будувати вежу»
полягає в тому, що на плечі п’ятьох (і більше)
міцних парубків стають четверо, на тих троє,
а ще вище двоє. Багатоярусна акробатична
група має не просто стояти на місці, а рухатися навколо церкви, що вимагає від виконавців
особливої узгодженості в діях. Подібні піраміди відомі в календарній обрядовості й танцях
інших частин Європи (Піренеї, Кавказ), що
дозволяє бачити в них ремінісценції давнього
аграрно-солярного культу.
До пережитків архаїчної святковості, які
спорадично збереглися до наших днів, слід
зарахувати також троїцький звичай «водіння
куста», детально зафіксований у с. Сварицевичі на Рівненщині, близький йому за змістом звичай встановлення «ігорного дуба», або
«віхи», на Лівобережній Київщині 5, принесену на нові місця переселенцями із Чорнобиль-
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ярмарки народних майстрів, фестивалі народної кухні, бойових мистецтв та багато іншого.
У такому ключі працюють інші українські
скансени у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Переяслав-Хмельницькому. Широку програму
щодо відродження й пропаганди призабутих
святкових звичаїв і обрядів давньоруської і козацької доби останнім часом утілюють в життя новостворені етнографічні парки «Мамаєва
слобода», «Київська Русь», музейні комплекси
на Хортиці, у Батурині, Чигирині, у старовинних замках Луцька, Збаража, Хотина тощо.
За допомогою свят музейні комплекси не
лише заробляють додаткові кошти, але й виконують важливу суспільну функцію, сприяючи порятунку народної культури від наступу
урбанізації та глобалізації.
Формат фольклорно-етнографічних фестивалів зручний у пропаганді творчої спадщини
титульної нації та її окремих локальних, регіональних, етнографічних груп. Уже тринадцять
років поспіль на Тернопільщині (в урочищі
Бичова Монастирського р‑ну) відбувається свято «Лемківські дзвони». У 2012 році
тут зібралося понад тридцять тисяч гостей
не лише з різних куточків нашої країни, але
й з далекого і ближнього зарубіжжя. Відомо, що саме лемки найбільше постраждали
від політики насильницької депортації сталінського режиму, втративши основний масив
предковічної території. Тому для розкиданих
по всьому світу людей можливість зібратися
разом біля символічної ватри, почути власну
говірку, пісні, потанцювати й повеселитися в
рідному колі є значною подією. Подібні зустрічі обов’язково супроводжуються виступами самодіяльних колективів, демонстрацією народного одягу та етнічних сувенірів.
Оцінюючи значення регулярного фестивалю
«Лемківські дзвони», депутат Тернопільської
обласної ради, сам лемко за походженням, зауважив: «Ми в такий спосіб декларуємо про
те, що ми є, і намагаємося зберегти нашу культуру, наші традиції, бо повірте дуже складно
через 60–70 років збиратися і все одно зберігати ту автентичність, що була народжена на-
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свою особливу нішу займають фольклорноетнографічні фестивалі, які називають ще святами народних талантів. Перенесені на сцену
автентичні звичаї та обряди остаточно втрачають свою магічно-заклинальну основу й виконують художньо-естетичну функцію.
До розряду традиційних сьогодні можна зарахувати фольклорні фестивалі «Країна мрій»
(Київ), «Живий вогонь» (Вінниця), «Коляда»
та «Древлянські джерела» (Рівне), які здобули
міжнародне визнання. Ці свята стимулюють
громадський інтерес до етнокультурної спадщини українців та інших народів світу, який
зростає, незважаючи на незворотні процеси
редукції національних форм. У Львові, Терно
полі, Коломиї та інших західноукраїнських
містах у першу декаду січня проходять щорічні
публічні конкурси «живих вертепів» за участю
аматорів і професійних митців. Змушені в радянські часи ховатися від ока влади та міліції,
костюмовані колядники й вертепники сьогодні
вільно ходять вулицями сіл і міст, виконують
свої традиційні вистави та пісні в школах, вузах, будинках культури тощо.
Найзручнішим місцем для проведення сучасних фестивальних заходів етнографічного
профілю слід визнати музеї народної архітектури та побуту. Тут, в обстановці максимального наближення до природно-культурного
середовища, у якому жили наші предки, поособливому сприймається виконання народних танців і пісень, відтворення традиційних
звичаїв і обрядів. Чималий досвід наукового
вивчення й презентації святково-обрядових
традицій календарного і сімейного циклу нагромаджений у Національному музеї народної
архітектури та побуту України, розташованому в селищі Пирогів на околиці Києва. Лише
протягом 2012 року тут було заплановано провести близько 30 святкових імпрез різного тематичного спрямування. Переважають серед
них кульмінаційні календарно-церковні події:
Вербна неділя, Великодні веснянки, Жнива,
Спаси, Покрова, Різдво тощо. Крім того, з
року в рік у національному скансені влаштовують огляди весільних і родильних обрядів,
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ними ініціаторами їх проведення, як правило,
виступають громадські національно-культурні
товариства (нині їх понад 300 в Україні), що
користуються підтримкою центральної і місцевої влади.
Географія свят етнічних меншин відображає географію розселення різних національних
груп України. Регулярно збираються на свої
свята і фестивалі-собори представники болгарської діаспори, які проживають в Одеській,
Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях, а також у АР Крим. У межах
цих зустрічей проходять виставки художників
і народних майстрів, презентації пісенних і
танцювальних самодіяльних колективів, спор
тивні змагання, насамперед боротьба як улюб
лений вид спорту болгар, паради національної
кухні тощо. Продовжуючи славні традиції
предків, болгарська громада в Україні намагається зберегти свою етнічну самобутність:
на святах рапортують про відкриття нових
пам’ятників, рекламують і продають етнічні сувеніри, книжки і журнали болгарською
мовою, здійснюють покази болгарських кінофільмів, організовують наукові конференції,
присвячені історії та культурі болгар у Північному Причорномор’ї. До участі в цих акціях
часто запрошують гостей з Болгарії, за рахунок чого зміцнюються дружні контакти між
метрополією та діаспорою.
Статусу міжнародного набув фестиваль
«Болгарські зустрічі», головним завданням
якого було зібрати і згуртувати розділених за
роки депортації представників болгарської
діаспори Криму. У різні роки він проходив у
Севастополі, Ялті, Сімферополі, Коктебелі та
Алушті. Зберегти і примножити ідентичність
болгар Таврії і Бессарабії допомагають також
фестивалі «Българи да си останем», «Роднини», «Да трепне българско серце», «Извор»,
«Буджакско надсвирване» та ін.
Неповторний колорит народного мистецтва
і ремесел, багаті традиції закарпатських виноробів представляє фестиваль «Червоне вѝ но»
(Мукачеве) та винний фестиваль у Береговому. Тут, на землі Закарпаття, фольклорно-
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шою землею і яка сьогодні не знаходиться, на
жаль, у складі України» 7.
Трагічну долю лемків, які стали жертвами депортації та акції Вісла, розділили також
значною мірою бойки, надсянці, холмщики,
підляшани. Попри насильницьке виселення з
українських етнічних земель вони не втратили
самобутню говірку, пісні, мистецьку спадщину. Зайвий раз це підтвердив Прикарпатський
фольклорно-етнографічний фестиваль «Кличе
Зелена неділя», який у 2012 році вдруге відбувся в с. Рівня Рожнятівського району (ІваноФранківщина). За словами культуролога
Анни Киркан, цей святковий захід є «своєрідним духовним пам’ятником депортованим з
рідних земель» 8.
Свою яскраву специфіку мають гуцульські
фестивалі, що регулярно відбуваються на теренах Закарпатської, Івано-Франківської,
Чернівецької областей України. Програма цих
свят включає конкурси художніх колективів,
виставки-ярмарки декоративно-ужиткового
мистецтва майстрів з різних куточків Гуцульщини. Особливе враження справляє багатство
гуцульських народних строїв: розкішні чоловічі кіптарі, сердаки, кресані, яскраві жіночі
хустки і віночки та поліхромна традиційна вишивка і ковдри-ліжники. До набору гуцульських спеціалітетів входять також регіональна народна музика, різноманітні сувеніри з
дерева (писанки, підсвічники, топірці, тарелі,
шкатулки та ін.), вироби місцевої кухні, насамперед овечий сир (бринза) тощо.
Лемківські і гуцульські фестивалі останніми роками дедалі тісніше координують
свою діяльність з туристично-рекреаційною
сферою. Вони чудово «вмонтовуються» в
культурну програму відпочинку вітчизняних
і зарубіжних гостей Карпат під час лижного
сезону взимку і зеленого туризму влітку. Успіх
у цій справі значною мірою залежить від рівня
інформації та реклами.
Однією з форм реалізації конституційних
прав різних національно-етнічних спільнот є
свята етнічних меншин, що набули значного
поширення в останні два десятиліття. Голов
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та ефективною формою демонстрації здобутків національних культур, способом маніфестування власної ідентичності.
Побіжно згадаємо тут ще одну сферу потенційного використання фольклорно-етнографічних матеріалів у сучасному святковому
просторі України. Ідеться про такі головні
державні свята, як День Незалежності, День
Конституції, День Cоборності, що покликані
формувати відчуття єдності громадян країни.
Відзначення їх здебільшого обмежується суто
офіційними протокольними заходами: покладанням квітів до пам’ятників, телевізійними
зверненнями Президента до співгромадян,
урочистими літургіями, концертами, парадами,
салютами тощо. Доводиться визнати, що сьогодні згадані державні свята ще не виробили
власного ритуально-художнього сценарію, який
би набув довершених форм загальнонаціональної урочистої церемонії. Щоб успішно вирішити це завдання, треба, по-перше, подолати
шаблони радянської парадності, по-друге, –
залучити до справи потужний інтелектуальномистецький потенціал. При цьому слід враховувати ту обставину, що масові свята є особливим видом мистецтва, якому притаманні свої
закони, виразні засоби і драматургія. «Мистецтво масового свята, вистави, видовища, –
наголошує Д. Гєнкін, – це мистецтво високих
ідей, цілеспрямованості й громадянського пафосу, яке вимагає в той же час яскравої образності, асоціативності, оригінального сміливого
творчого задуму. У мистецтві масових вистав
оригінальність, неповторність задуму – перша запорука успіху і зацікавленості глядача» 10. З цього погляду позитивної оцінки заслуговують експериментальні художні новації
останніх років щодо збагачення ритуального
сценарію головних свят України шляхом творчого використання державних і національних
символів. Ідеться про урочисте пронесення
центральними вулицями міст (зокрема Хрещатиком) гігантського державного прапора
України чи виготовленого майстринями-вишивальницями з різних областей найбільшого
рушника як символу єдності всіх українських
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етнографічні свята стають доброю нагодою
для демонстрації народних талантів угорців,
словаків, румунів, німців, українців, які зуміли зберегти своє національне коріння і разом
примножують загальну скарбницю поліфонічної культури України.
За часів незалежності значно пожвавилися процеси відродження культури кримськотатарського народу, який зазнав жорстоких
репресій у роки сталінізму. Це демонструють різноманітні святкові презентації етнічної меншини, наприклад, такі, як фестиваль
весільних музикантів «Козлев допуси», що
пройшов 2012 року в Євпаторії. Наголошуючи на важливому значенні цього культурного
заходу, голова Меджлісу Мустафа Джемільов
зауважив, що кримські татари змогли зберегти
свою національну спадщину і музичний фольк
лор лише завдяки своїм весіллям. «У суворих
умовах спецрежиму, що панували в місцях заслання, весільні татарські пісні нагадували далеку і сонячну Батьківщину» 9.
Збереження і пропаганда кримськотатарського фольклору, мистецтва і народних ремесел – такі завдання переслідує фестиваль
«Східні ворота», що відбувається на території
колишнього ханського палацу в Бахчисараї.
За задумом організаторів, він має стати символічними воротами до східної культури й традиційним місцем знайомства із самобутньою
народною творчістю всіх етнічних спільнот, що
живуть на Кримському півострові.
З року в рік для презентації давніх і сучасних здобутків національної культури збираються представники російської, білоруської,
польської, угорської, молдавської, румунської,
циганської та інших етнічних меншин України.
У цілому ці фестивалі й огляди засвідчують
високий рівень толерантності міжнаціональних відносин у нашій країні й характеризують
її як розвинуте мультикультурне суспільство.
Враховуючи досвід членів об’єднаної Європи,
які значно випереджають нас щодо рівня урбанізаційних і глобалізаційних процесів, можна прогнозувати, що фольклорно-етнографічні
свята і фестивалі й надалі залишаться зручною
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На всьому пострадянському просторі кардинальні перетворення останніх десятиліть
проходять під гаслами звільнення від тоталітарного минулого, деідеологізації всіх сфер
духовного і громадського життя. Ця тенденція виявляється у відмові від старих ідеологічних міфів і доктрин, у відході від канонів
жорсткої запрограмованості та політичного
офіціозу. Повсюдно спостерігається втрата
інтересу до свят, звичаїв, традицій соціалістичної доби, пов’язана з втратою інтересу до
покладених у їх основу цінностей. Разом з
руйнуванням «радянської цивілізації» відбувається прискорений процес розкладу
одержавлено-централізованої «соціалістичної святково-обрядової системи», унаслідок
чого зникає одномірність єдиного зразкового
стандарту, відчуття належності до певної «інтернаціональної спільноти» (по суті штучно
вигаданої).
Радше стихійну, ніж усвідомлену відмову
більшості українського суспільства від святковості радянської доби можна розглядати як
один з напрямів подолання спадщини недавнього тоталітарного минулого.

ІМ

Ф

Е

земель. Чудовою знахідкою та окрасою масового свята Незалежності 2012 року в Києві
стали гіперболізовані барвисті писанки, оздоб
лені геометричними і рослинними орнаментами, характерними для окремих етнографічних
регіонів нашої країни. Урочиста процесія із
цими національними символами, встановленими на стилізовані чумацькі вози, що рухалася
Хрещатиком, вулицею Грушевського, стала
яскравою прелюдією до масового святкового
гуляння на Співочому полі столиці.
Не можна не помітити ще одну цікаву та
обнадійливу тенденцію: з кожним роком на
наших масових святах та урочистостях спонтанно й добровільно з’являється дедалі більше
людей різного віку в українських вишиванках
або прикрашених жовто-блакитними аксесуарами (прапорцями, стрічками, шарфами,
хустками тощо). Цей стиль святкової поведінки наочно засвідчує зростання патріотичних
настроїв серед громадян України. Відомо, що
символи мають неабиякий емоційний вплив на
людину і тому їх концентрована наявність на
святі допомагає створити атмосферу колективного піднесення.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ
ПРОТЯГОМ СТОЛІТТЯ
(на прикладі с. Івча Літинського району на Вінниччині)
Валентина Борисенко
УДК 392.5(477.44-22)“19/20”
У статті зроблено спробу простежити динаміку змін у побутуванні весільного обряду на прикладі с. Івча Літинського району на Вінниччині протягом майже сторічного відтинку часу. У 1922 році талановитим студентом
Вінницького інституту народної освіти Костем Брезкуном було здійснено фаховий і досить повний запис весілля
цього села. Тут бачимо ще досить традиційну структуру обряду, яка, безумовно, в лихоліття війн та голодомору
швидко змінювалася. Наступні фрагментарні записи 1972 року та повний запис 2013 року дають змогу проаналізувати трансформацію обряду, простежити зміни та зрозуміти причини нівеляції традиційної культури.
Ключові слова: весілля, обрядова поезія, звичаї, обряд, Поділля, традиція, трансформація.
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Е

The article attempts to trace the evolutionary changes in wedding rituals over the course of almost one century by focusing
on the specific village of Ivcha in Lityn Disrtict of Vinnytsia Region. In 1922, Kost Brezkun, a talented student of the Vinnytsia
Institute of People's Education, produced an expert and rather complete study on weddings in this village. The traditional
approach to wedding rituals – still evident at that time – undoubtedly changed quickly due to the ravages of famine and war.
The subsequent fragmentary studies in 1972, followed by a complete study in 2013, provided the opportunity not only to
analyze the transformation of wedding rituals but also to trace the changes and understand the reasons for the disappearance of
traditional cultural customs.
Keywords: wedding, ritual poetry, customs, ritual, Podillia, tradition, transformation.

четвертий том, окрім весільних пісень, уміщує
20 розлогих описів весіль 1. Варто зазначити,
що в зібраннях П. Чубинського Поділлю приділено значну увагу.
Етнографічний ареал Поділля, який розташований між Центральним та Карпатським
регіонами в межиріччі Південного Бугу та
Дністра, належить до тих етнографічних зон,
де протягом багатьох століть відбувалися
процеси становлення та розвитку традиційної української культури. Лісостепова зона з
родючими чорноземами та сірими ґрунтами
сприяла виникненню тут людських поселень
від давнини. Адже не випадково тут віднайдено найбільше трипільських поселень різних
періодів розвитку цієї відомої і невідомої культури. У пізніші часи багаті подільські землі
притягували до себе представників різних етнічних спільнот. Тут частково осідали турки,
вірмени, поляки, молдавани, російські старообрядці, цигани, у містечках і селах проживало чимало єврейського населення. Тривале
співжиття різних етнічних груп у середовищі

ІМ

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України працює над актуальною темою дослідження «Український етнос у просторі сучасної міжкультурної взаємодії: трансформація
традиційності й етнокультурні взаємовпливи».
Важливо простежити динаміку змін протягом
століття у розвиткові традиційної культури
українців, яка змінювалася під впливом різних
факторів.
Найбільш значимим у житті людини є її
перехід у статус одруженої особи. Не випадково прощання з дівуванням і парубкуванням
та приєднання до жіночої і чоловічої громади
молоді відбувалося за розгорнутим сценарієм
традиційного весільного обряду. Записування
варіантів українського весілля, що значно активізувалося з середини ХІХ ст., дають нам
уявлення про ще повну структуру обряду. Як
відомо, систематизація зібраного етнографічного матеріалу була здійснена видатним українським вченим П. Чубинським, що складало
сім томів етнографічних матеріалів. Якраз
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етнологічної науки. Важкою виявилася справа з вивченням біографічних даних про Костя
Брезкуна. З анкети ВІНО знаємо, що народився він 1891 року на Чернігівщині. Закінчив
у 1912 році Вінницьку вчительську семінарію,
вчителював, у 1921–1923 роках був студентом Вінницького інституту народної освіти.
Очевидно, під впливом члена ЕК В’ячеслава
Камінського (бо через нього було передано
матеріал до ЕК) було фахово зроблено запис
весілля у с. Івча на Вінниччині. К. Брезкун
пише, що в с. Майдан-Курилівський (цього
ж району) вчителював, організовував вистави, читав престижні лекції для селян, заснував хату-читальню, їздив на села, здійснюючи шефство ВІНО, співробітничав у місцевих
газетах 3. Висвітлення біографії записувача ще
потребує додаткових уточнень.
У його опису 1922 року збережена традиційна структура обряду, хоч весільні пісні наведені не повністю. Пропонуємо запис
К. Брезкуна 1922 року, щоб далі можна було
порівняти динаміку змін за записами, зробленими в 1972 році та в 2012–2013 роках у цьому ж селі.

ІМ
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Е

українців відображене і в українському фольк
лорі, зокрема, у весільній поезії подолян згадується «вірмен піч вимітає», бо кучерявість
вірмен асоціювалася з багатством і захистом, у
жартівливих піснях, наприклад, «Біда польку
спокусила, вийшла полька за русина...» ідеться
про непристосованість шляхтянки до мужицької польової роботи тощо.
Культура та ментальність етнічних груп на
Поділлі показана й у сьомому томі Павла Чубинського. Проте, щоб проаналізувати трансформацію традиційної культури, науковцям
треба здійснити порівняльні дослідження у
просторі й часі. Співробітники Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України проводять
«широкомасштабну фольклорно-етнографічну
експедицію “Шляхами П. Чубинського”, наслідком якої стане багатотомне видання про
культуру й побут українців та етнічних меншин сучасної України» 2.
Для достовірності наукових висновків
важливо простежити динаміку змін на конкретному населеному пункті протягом одного
століття. Цьому згодилися записи, зроблені
активними збирачами Етнографічної Комісії
ВУАН (1921–1933). Вони численні й дуже
різні: від ґрунтовних до фрагментарних. Дуже
багато записів весільних пісень, у яких не зазначено коли вони виконуються. Як відомо,
весільні пісні ніколи не співали поза весіллям. Це лише в ХХІ ст. розпочали влаштовувати фестивалі «обрядових весіль» (у травні
2013 р. такий фестиваль проводився в м. Ка
м’янці-Подільському), на яких весільні пісні
виконують зі сцени.
Серед якісних записів обряду знаходимо в архіві Етнографічної Комісії (далі ЕК)
опис весілля у с. Івча Літинського району на
Вінниччині, зроблений у 1922 році студентом Вінницького інституту народної освіти
та вчителем Костем Брезкуном. Серед кількох тисяч кореспондентів ЕК чимало залишаться маловідомими збирачами. Проте коли
трапляється фаховий опис, хотілося б більше
дізнатися про збирача для історії розвитку

Як відбувається в нас на селі весілля 4
Договір.
Батько хлопця (молодого) мусить піти до
батьків молодої (дівчини). Вдягає свиту, підперезується поясом, накладає нову шапку,
бере під пахву хліб, завинений в білу хустку,
засуває за пазуху пляшку горілки і поза городами, щоб менш люди бачили, йде до батьків дівчини. Хлопець нетерпляче чекає, коли
батько повернеться. Коли все гаразд: батьки
дівчини прихильно поставляться до «візиту»,
дадуть зрозуміти, що їм приємно «мати договір» з таким то, то батько хлопця вертається
веселий і підпилий. Тоді парубок закликає до
себе «старостів». Звичайно одного з дядьків,
швагира (сестриного чоловіка) і найкращого
свого товариша за старшого «буярина». Старости вечером йдуть до дівчини. Перед цим
хлопець падає в ноги своїм батькам, що благо-
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Спеціа льна тема випуску: «Український етнос у просторі су часної міжкульт урної взаємодії:
трансформація тра диційності й етнокульт урні взаємовпливи»

словляють його: батько «образом», а мати –
хлібом.

Мати ставить вечеру. Батько наливає чарку горілки і до старостів: «Дай, Боже, в добрий час
начати, а в лучший кінчити». П’є сам і частує
всіх. Коли наливає молодий, то він п’є до батька
і називає його татом, а матір молодої – мамою.
Після вечері росходяться, а молодий і молода,
боярин і старша дружка залишаються спати.
Раненько дуже молодий, боярин і ст. дружка
росходяться по-домам. Старости і боярин, здій
маючи рушники, не розв’язують їх, а дають через голову, щоб не розлучились заручені.

Сватання.
Старости беруть хліб і пляшку «оковитої»
і вкупі з парубком йдуть до батьків дівчини.
Староста молиться до образів і промовляє:
«Дай, Боже, в добрий час почати, а в лучший
кінчати».
Дівчина, чекаючи старостів, закликає до
себе свою «подругу» і старшу сестру, що віддалася (коли є), або свою тітку по матері.
Старости входять до хати (молодий і боярин ззаду) і важно промовляють: «Добрий вечір у ваші хаті!»
– Доброго здоровля!» відказує батько
дівчини. А далі, ніби здивований, запитує:
«О, якісь чужоземці до нас наїхали! Що се ви
будете тут робити? Якісь закони маєти нам
давати». А дівчина-товаришка молодої: «Чи
можи кирницю в нас копати?» А староста: «Та
ми, дядьку, ні законів у вас не будемо вставляти, ні кирниці копати, а прийшли до вас свою
ягницю відбирати».
Батько молодої до жінки: «Чуєш, Палажко? А ми й не знали, чія то ягниця, а от і хазяїн
найшлися. Тільки за харчі і за мою працю, що
я коло неї ходив, то мусите мені заплатити».
Староста розмотує хліб, кладе на стіл і каже:
«Ми вам вертаєм ваші харчі назад, а за щиру
працю вашу налиємо вам горілки чашу». Вий
має пляшку горілки і ставить на стіл. В цей
час, старший боярин, що в цей час шептався
з дівчатами, бере молоду за руку і виводить її
на серед хати. Вона засоромилась, стала і ніби
не знає, що робити. «Бий, дочко, поклони, не
стій, бо й ніч не стоїть – треба щось робити»,
каже батько (мати). А староста: «Та побожись,
що підеш з нами». Дівчина б’є три поклони і
цілує всі образи.

ІМ

Ф

Е

Перед весіллям.
Умовляються батьки з батьками зробити
весілля через дві неділі. Батько молодого бере
хліб, пляшку «самогонки» і йде до пан-отця
(попа) заявити, що його син засватаний і через
дві неділі має бути весілля і просить «батюшку» виказати заповіді в Церкві. Піп за це бере
3–6 пудів жита, дякові треба дати 1–2 пуди і
на Церкву, і пуд жита.
В чергову неділю молодий і молода причащаються в Церкві. В п’ятницю перед другою
неділею дівчина з старшою дружкою плете собі
вінок. Вечером парубок приносить їй гильце.
У суботу молодий і молода просять на весілля.
Молода ходить з дружками, а молодий –
зі старшим боярином. Закликаючи на весілля,
молоді вклоняються три рази і кладуть (дружка чи ст. боярин) на столі калач. «Просили
батько й мати і я прошу на хліб, на сіль, на весілля», кажуть вони вклоняючись.
Косу росплітають.
Субота. Вечір. І в молодого і в молодої пов
на хата гостей. Молодий заговорив музики: дві
скрипки і решето, а коли він заможний, то бере
духові музики: флейту, кларнетів два, тромбон
і барабан.
Музики заграли «на добрий день». Далі
свахи співають, музики грають:

Дівчина дає рушники.
Після цього вона йде до комори, бере рушники, що приготовлені були раніш, і пов’язує
ними старостів та боярина. Молодому пов’язує
хустку. Батько молодої просить всіх за стіл.

Покорися, Петре, покорися
Та всій родиноньці вклонися...
Молодий вклоняється в ноги батькові, а
потім матері. В цей час батько благословляє
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його навхрест хлібом і сіллю, а потім мати тим
самим хлібом і сіллю. Далі молодий цілується
з родиною, яка є у хаті, і разом зі старшим боя
рином, старостами і музиками йде до молодої
косу росплітати.
В молодої, окрім рідні і гостей, зібралися в
хаті всі дружки. Надходить молодий з музиками. Музики грають «на добрий день». Боярин кладе на стіл калач. Далі полуднують всі.
Після того дружки стають на серед хати, а між
ними молода і співають:

Пливе човен по росі,
Плаче Оляна по косі:
Ой косо моя, ой росо моя,
Ти ж моя красовита!
Підходить старша дружка і росплітає саму
косу, а дружка продовжує співати:
Як я тебе розстелю, свого Дмитра
				
звеселю,
Ой косо моя, ой росо моя, ти ж моя
				
красовита...
Я цю зіму перебуду, літечка діжду,
Насію я чорнобривців та й замуж
					
піду.
А ще мої чорнобривці не зійшли,
А до мене добрі люди вже прийшли;
А вже мої чорнобривці процвітають,
А вже мою русу косу росплітають;
А вже мої чорнобривці розцвіли,
А вже мою русу косу росплели.

Покорная, Оляно, покорися,
Та всі й свої родиноньці уклонися, –
Не рік, не два родинонька чикала,
Поки твого поклона діждали.

Ф

Е

Молода плаче, падає в ноги батькові і матері, що благословляють її хлібом і сіллю. Боя
рин ставить стилець на серед хати і застеляє
його кожухом футром (вовною) до гори. Далі
бере молоду за руку і підводить до стильця,
щоб вона сідала. Молода не хоче і пручається. Нарешті сідає. Музики і дружки перед тим
починають пісню:

В цей час ст. дружка гарненько розчесала
волосся молодої гребінцем. Далі наклали їй на
голову знов вінок, а зпереду – гарну квітку.
Зараз же, як росплели косу, молода з
дружками і молодий з боярином та музиками
йдуть до попа уклонитися і ніби-то на весілля просити. Вклоняються в ноги «батюшці»
і «матушці», молодий разом з молодою. Далі
йдуть до вчителя. Старша дружка і ст. боярин,
як у батюшки, та і у вчителя, кладуть на столі
по калачеві, завиненому в рушник.
Далі всі йдуть до молодого. Дружки дорогою співають:

ІМ

Ой дайте нам стильця (2 р.)
Нового гребінця, чорного кожуха,
Щоб сіла молодуха.

Коли молода сідає на стилець, дружки співають:
До коси, братіку, до коси,
На сестрі золото обтраси,
Нехай золото не сяє,
Нехай кісонька не має.

Ой по-під лісом готава,
Щось наша Оляна не жвава,
Поки дружечок зібрала,
Темная нічинька обняла.
Стелися, хмелю, стелися,
А ти, Дмитре, дивися,
Чи широкії вулички,
Чи пройдуть мої дружечки.
Стелюся, хмелю, стелюся,
А я, молодий, дивлюся,
Що широкії вулички,
Що пройдуть твої дружечки.

Дружки:

Благослови, Боже, благослови, Боже,
І отець і мати своєму дитяті
Кісоньку росплітати.
Мент цей дуже драматичний: плаче моло
да, плаче її мати, сестри і деякі товаришки
молодої. Підходить до неї старша дружка,
здіймає з голови квітчастий вінок. Сестра молодої розв’язує і росплітає кісник (бинда), а
дружки:
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падає в ноги свекрові і свекрусі і старшим з
родини молодого і цілує їх в руку, а потім цілується зо всіма, хто тільки був у хаті. Молоді
і дружки залазять за стіл вечеряти. Музики грають, а гости танцюють. Далі молода з
дружками йде додому. Музики грають «чи не
крива молода». Молода танцює. Після танцю
рушають додому і співають:

Місяцю не видний, дороги не знати,
Бідна наша головонька, де ми будем
				
ночувати,
Де ми будем ночувати,
Й що ми будем вичерати.
З такими піснями всі приходять до молодого.
Коровай бгають і печуть.
В той час, коли молода і молодий були на
селі, в них дома збираються свахи пекти коровай. Старша коровайниця, вмивши руки, береться до тіста зі співами:

Були ми в молодого,
Були ми в молодого,
Не їли ми нічого,
І горілки не пили,
Тільки ноги набили.
Були ми в свекрушечки (2 р.).
Їли ми пампушечки, паляниці,
З ярої пшениці.

Благослови, Боже, і отець, і мати
Свойому дитяті коровай зібгати...

Е

Жінок зо 5–6 помагають їй виробляти
тісто, роблять шишки і наліплюють. Тісто
виробляють на столі, застеленому вівсяною
соломою, а зверху на солому стелють велику
полотняну хустину, а на хустину кладуть тісто. Коли виліпляють, то разом садять його на
лопату і в піч за жар. Коровай гарно підпекається і сходить. Як всадять коровай у піч, то
порожню діжку беруть на руки і гупають нею
у сволок і голосно співають:

Ф

Рости, сосно, в гору (Яр),
Бо йде Оляна додому,
А за нею дружечок много:
Сорок ще й чотирі
Та всі чорнобриві –
Оляна чорнобрива
Всіх дружок прикрасила.
Радочком, дружечки, радочком,
По-під вишневим садочком,
Та щитайте яру руту зелененьку,
Вбирайте Оляну молоденьку.
А через зілля осока
Розіслалася по ріках,
Позаростали береги,
Посмутилися вороги
Не так вороги, як сусіди:
Думали, що я замуж не піду.

ІМ

Стояла піч на сохах,
А діжу носять на руках,
Печи наша, печи,
Спечи нам коровай грешний (гарний,
				
бжечний).

Далі свахи сідають за стіл вечеряти і співають:
А в городочку-частоколочку,
Розстеляється зілля,
А в нашої Оляни починається весілля.
Їй Бог допомагає
І батенько достарчає.
Говорила лопата,
Що є у вас у кожної хати,
Ідіте не седіте,
Короваю не вкрадіте.
Бодай будем всю нічку не спати,
Таки будем короваю ждати...

Вбирають гильце.
В хаті молодого бояре, старости, світилки,
свахи, музики. Вбирають свахи зо світилками
гильце і співають:
Благослови, Боже, (2 рази)
І отець і мати
Своєму дитяті гилечко вбирати.
В долину, бояре, в долину
По чирвону калину,
По хрищатенький барвінок,
Ще й по запашний васильок,

Свахи повечеряли і виходять з-за столу.
Надходять молодий і молода. Молода зараз
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Ще й по білеє пір’ячко
Вбирати (Дмитрові) гилечко.
Наше гілечко з крим’янця,
А привезяне з ширманця
Та поставлене на столі
На загірчасті перебірчасті скатерці.
Де ти, сосонко, і зросла,
Що ти з водою припливла,
В (Дмитра) на столі зацвіла?

Коли гильце вбране вже, то співають:

Е

А в городичку частоколичку
Розвивається зілля, –
Зачинається, зачинається
У Оляни весілля.
Бог їй дає, допомагає,
Батинько достарчає.
Молода Оляна на посад сіла,
Як на роженці квітка.
На нюю ненька, на ню рідненька
Не може надивиться.
Доненько моя молоденькая,
Яка ж ти мені мила стала!
– Тепер я тобі, матінко, мила,
Як на посаді сіла;
Ой як ходила, ой як робила,
Ні в чому не вгодила:
Ні в походонці, ні в роботонці,
Літечком на нивонці.

Ф

Ми вже гилечко ізвели,
А ще горілки не пили.
Ой на Бога гляньте, –
Нам горілки дайте.
Ой, ти, Дмитре, серце,
Викупи своє гилце,
Як не будеш викупляти,
Понисемо заставляти.
Понисемо до жида,
Наробимо тобі встида,
Понисемо до жидівки –
За бляшанку горілки.

І горілочку п’ють, нам не дають.
Ой на Бога гляньте –
Нам горілки дайте.
Ой, Оляно, серце,
Викупи своє гильце!
Як не будеш викупляти,
Понисемо заставляти.
Понисемо до жида,
Наробимо тобі встида,
Понисемо до жидівки
За бляшанку горілки.

Музики заграли. Кухарки тим часом ставлять на стіл страву.

ІМ

В молодої.
Молода з дружками приходить від молодого. Починають в неї те ж вбирати гильце.
Благослови, Боже, (2 р.)
І отець, і мати своєму дитяті
Гилечко вбирати.
В долину, дружечки, в долину
По чирвону калину,
По хрищатенький барвінок,
Ще й по запашний васильок,
Ще й по біле пір’ячко,
Вбирати Оляні гилечко.
Наше гилечко з крим’янця,
А привезяне з ширманця
Та поставляне на столі
На загірчасті перебірчасті скатерці.
Де ти, сосонко, і зросла,
Що ти з водою припливла,
В Оляни на столі зацвіла?
Ой у бору, бору, бубни б’ють,
А в нашім дому гилечко в’ють.

Надходить молодий зі світилками, боярами, свахами та музиками.
Їх запрошують до хати. Світилки і свахи
співають:
Добрий вечір всьому,
Хто є в цьому дому,
Старому й малому,
Ще й Богу святому!
Дружки:
Бодай здорові були,
Що ви нас не забули,
Що ви нас не забули,
Добрий вечір сказали.
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Молодий, бояре, світилки і свахи сідають
за стіл. Світилки і свахи співають:

По штирі золотії,
Стакани по три гроші –
Всі бояри хороші.

За мисником ложки (2 р.).
Та посуньтеся, дружки,
Нехай сяде сваха, світилка, –
Вся (Дмитрова) родинка.

Кінчилась вечера. Всі встали і заспівали:
Ой у полі кирниця,
Коло кирниці травиця,
Ой там соколи гніздечко вили,
Ой там бояре мед-вино пили,
За вечеру дякували.

Дружки:
За мисником ложки (2 р.).
Не посунимось, дружки,
Нехай стоїть сваха, світилка,
Вся Дмитрова родинка.
Свахи, світилки і дружки вкупі:
Добри ми погодили, вкупочці посадили
Сокола з галочкою, а Дмитра з
				
Оляною.

Цей останній куплет співають тричі і за
кожним разом три рази хрестяться.
Неділя. Вінчання.
В неділю після обідні молоді в церкві вінчаються. Вже повінчані вони виходять з церкви.
Дорогою дружки співають:

Ф

Засвіти но, мати, свічку,
Постав на столі:
Нехай же я подивлюся,
Чи пара мені.

Е

Дружки:

Встаньте, бояре, підведітеся,
Господу Богу помолитеся,
Сватові, свасі і його дочці і кухарочці:
За хліба положем’я
І за винную часть.

Засвітила мати свічку,
Свічечка горить;
З тим я сіла, кого хтіла,
Серце веселить.

ІМ

Дякуймо попонькові, як своєму
				
батенькові,
Що нас рано ізвінчав,
Не багато узяв:
Червоного золотого
Від Дмитра молодого
Січаная калинонька, січаная,
Вже наша Оляна звінчаная.
Чирвоні чобітки на нозі,
Що купив Дмитро в дорозі,
Хоть не в дорозі – на торзі, –
Червоні чобітки на нозі.
Ступайти, коні, широко,
Бо ще до Дмитра далеко,
Стеліть папарі тонкі та білі
Під коні воронії.
Палала зіронька, палала,
С ким ти, Оляно, шлюб брала?
– С тобою, Дмитре, с тобою,
Як ясин місяць з зорою. –
– По чому ти, Оляно, пізнала,
Що ти мене місяцем назвала?

Кухарки подають вечеру, а дружки спі
вають:
Ой що ж бо то за доріжинька,
Що від столу до поріженька?
То ненька втоптала,
Як вечеру давала.
Дають же нам вечеру з під похилого
				
дерева,
Вечеро наша православная:
Щука-рибонька все приправляна,
З перцем і шахранами.
Пішли плуги в поле горати (2 р.),
Погоничі поганяти, –
Наші воли с паші,
Просим вас до каші.
Їжте, бояре, пийте (2 р.),
Нам шклянок не побийте –
В нас склянки дорогії:
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пиняється на подвір’ї проти дверей хати.
Під пахвою в нього два хліба. Дружки співають:

– По тобі, Дмитре, по тобі, –
Чорна шапочка на тобі.
Стелися, хмелю, стелися,
А ти, Дмитре, дивися:
Чи широкії вулички,
Чи пройдуть мої дружечки.
– Стелюся, хмелю, стелюся,
А я молодий дивлюся:
Що широкії вулички,
Що пройдуть твої дружечки.

Подивися, Оляно, в віконце:
Там стоїть Дмитро, як сонце,
Кінь йому припав росою,
Сама молода красою.
Увійшов до хати старший боярин і здоровається: «Кланявся молодий молоді, а свати –
сватам, а бояре – дружкам, а музикам – піч
(або призьба)». Дружки співають:

Всі приходять до молодого, обідають, а потім молода з дружками йде до себе. Дружки
співають:

Першії післи прийшли,
В хорошу хату ввійшли
Та вдарили чолом
Перед нашим столом,
С повними чарочками,
Перед нами – дружечками.

Е

Були ми в молодого, (2 р.)
Не їли ми нічого,
Не їли і не пили,
Тільки ноги набили.
Були ми в свекрушечки, (2 р.)
Їли ми пампушечки, паляниці,
І з ярої пшениці.
Ой, матінко – утко, (2 р.)
Та заріж курку хутко,
Нехай курка не кудкудаче,
Бо молода їсти хоче.

Ф

Входить до хати один староста. Бояринові й
старості підносять миску води і рушник. Вони
обмили руки, а дружки заспівали:

ІМ

Оце тобі, дружку, за твою услужку,
Той тобі рушник дали,
Що руки потирали.
Не гнівайся, дружку,
Що ми так сказали:
Той тобі рушник дали,
Що найкращий мали.

Підходять до хати молодої, гурточком стають перед порогом хати і співають:
Вже я, мамцю, відслужила, (2 р.)
Ключики положила,
В коморі на полиці,
В коморі на полиці
Для меньшої сестриці.

Дайте їм сира, їсти,
Щоб вміли відповісти,
Дайте їм горілочки,
Щоб ішли від дівочки.

Виходить мати з хлібом-сіллю. Молода
вклоняється, цілує хліб і руку матері, а дружки співають:

Бояринові і старості дають сира на тарільці,
а дружки співають:
Приїхало два наливайки, (2 р.)
Без меча, без ногайки,
Дайте їм по милиці
Поганяти кобилиці.
Забарнії гості, забарились в хаті,
На дворі коня вкрали,
За Дунай загнали,
За мед та горілку,
За Оляну – дівку.

Сяду, впаду ластівкою
Перед своєю матінкою:
Ой, матінко моя,
Вже ж бо я не твоя, –
Вже ж бо я того пана,
Що з ним шлюб узяла.
Скоро надходить молодий з боярами,
світилками, свахами та музиками. Він зу-

22

http://www.etnolog.org.ua

Спеціа льна тема випуску: «Український етнос у просторі су часної міжкульт урної взаємодії:
трансформація тра диційності й етнокульт урні взаємовпливи»

Світилки і свахи на дворі співають:
Ой дивно нам, дивно. (2 р.)
Що свахи не видно:
Чи кожуха не має,
Чи чобіт позичає,
Чи в верзуни узувається
Та до зятя собирається.

Встроми руку у кишеню,
Вийми грошей повну жменю,
Та посип на тарільці
За Оляну – дівку.
Старости кладуть гроші на тарілку; брат
забирає і йде на піл, а дружки:
Татарин, братічок, татарин:
Продав сестру задаром,
Русую косу за п’ятак,
Рум’яне личенько віддав так.

Дружки:
Вийди, Оляно, вийди,
Не вчини собі кривди:
Стань собі на помості
Та проси Дмитра в гості.

Староста бере хустину в руку, дає один
кінець молодому і веде цілувати образи, а
потім молодий сідає поруч молодої. Дружки
співають:

Мати молодої виходить з хлібом в руках,
частує Дмитра горілкою і старосту, а світилки
і свахи співають:

Е

Ой у полі край дороги рано, рано
Лежить камінь мармуровий, та
			
ранесенько.
На тім каміню два писарі рано, рано
Пишуть листи ізлучкії, та
			
ранесенько.
Ой кого с ким ізлучити рано, рано,
Як Оляну та із Дмитром, та
			
ранесенько.

Дружки:

Ф

Теща зятинька вітає,
А зять тещиньки питає:
Ей, тещинько, моя матінко,
Чим ти мене даруєш?
Дарую, зятю, дарую
Молоду Оляну гутую!

ІМ

Світилки і свахи:

Молоду покривають.
Цілий день грає музика. Хлопці, дівчата,
чоловіки молоді і жінки танцюють. Аж над вечер дружки співають:

Ей, тещинько, моя матінко,
Ти ж мене вдарувала...

Після цього мати запрошує до хати молодого і всіх його гостей. Молоду продають.
В хаті за столом біля молодої сидить її брат,
а перед ним тарілка з калачом та пляшкою горілки. Коли молодий і старости надійшли до
столу, то брат голосно: «Заплатіть мені, панове, за сестру, бо дарма не віддам!»
Дружки співають:

Дружечки, голубочки, (2 р.)
Сходьтеся до купочки,
Та підемо до хати, (2 р.)
Оляну покривати.
Всі йдуть до хати; молода й молодий, дружки, бояре, світилки і свахи сідають за стіл.
Дві молодицці підходять до молодої і починають розбирати її з вінка та биндів. Дружки
співають:

Братіку, не лякайся,
За сестру заступайся,
Сестриця, як калина,
За столом, як родина, –
Всякий посад закрасила.

Мати дочки жалувала, (2 р.)
Биндочки купувала,
Тепер ворогом стала, (2 р.)
Биндочки поздирала.
Прийшла мати до дочки, (2 р.)

Не стій, зятю, за плечима
З чорними очима –
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накликає боярин, той п’є чарку горілки, бере
шматок короваю і щось дарує; инший дарує
вівцю, той теля, той – гроші. При кінці
дружки заспівали:

Скидай, доню, биндочки;
Скидай, доню, биндочки, (2 р.)
Даруй свої дружечки.
Котра краща, то дружці, (2 р.)
А поганча – зовиці.

Роскотилися кислиці,
Роспрощаймося, сестриці...
Ой як ми були перше з тобою,
Як з рідньою сестрою.

Коли скинули з молодої вінок та бинди, то
дружки заспівали:
Покривальниця плаче, (2 р.)
А чого вона хоче?
Чіпчика, кимбалочку
На свою головочку.

Після цього молодий, молода, старости та
музики йдуть до молодого.
Старший, боярин ще перед тим взяв молодої
подушки і пішов стелити постіль молодим в
коморі.

Молодиці вбирають молоду в чіпець і
зав’язують хусткою. Молода не дається,
відбивається і все скидає з себе чіпець, а
дружки співають:

Е

Невістка в хаті.
Коли молодий з молодою прийшли на
подвір’я, то свахи, що визирали їх, заспівали:

Не дайся, Оляно, не дайся,
В рутьвяний вінок вбирайся,
Рутьвяний вінок – то краса,
Закинь той чіпець у трістя;
Закинь його в сіни,
Щоб його свині ззіли.
Закинь його в лози,
Щоб іззіли кози.

Ф

До нас, до нас, невістко, (2 р.)
Добре тобі буде в нас:
Я в хату вода тече,
А сонце хліба спече,
Вітрець повіває, припічок замітає.

ІМ

Мати молодого зустрічає «дітей» з хлібомсіллю. Молоді цілують хліб і матір в руки і йдуть
до хати. В хаті вони поклали образи, що їм дали
батьки молодої. Знов вечеряють. Потім грають
музики і продовжуються танці. Нарешті молоді
збираються спати до комори. Музики якось
инакше починають грати, а свахи співають:

Світилки і свахи, коли молодиці зав’язали
молоду, співають:
Зробили ми діло,
Аж нам чоло впріло:
З коржа – паляницю,
З дівки – молодицю.
А дружки:
Зробили ми діло,
Аж нам чоло впріло:
З паляниці – хліба,
А із Дмитра – діда.

Спати, дітоньки, спати,
Бо треба рано встати:
Треба йти в луг по калину,
Звеселити всю родину.
(Ця пісня має алегоричне значіння: «червона калина» – ознака червоної крові). І молоді
пішли спати.

Дарують коровай.
Після цього подають на стіл вечеру. Після
вечери на столі ставлять коровай. Старший
боярин ріже шматки короваю, обдаровує
родину і приказує кожний раз: «Десь тут у
нашого молодого й молодої (дядько Демид
і інш.), нехай даються чути: просить молодий і молода на подарунок і я прошу!» Кого

Молода чесна.
В понеділок раненько старший боярин
наливає в миску води, бере рушник і йде в комору: несе молодим вмиватися. Через деякий
час він виходить з молодою, що тримається за
хустинку, яка була в руці боярина. В хаті мо-
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лода бере червоний пояс і чіпляє бояринові на
плече в ознаку свого чесного дівування. В цей
час дві-три свахи шур, шур одна за другою в
комору та до постелі, де молоді спали, глядять
теї сорочки, що в ній молода спала і яку скинула перед тим, як іти до хати. Знайшли і почали
розглядати, мняти, а потім заспівали:

Весілля продовжується і у вівторок, а коли
батьки молодих заможні, то гуляють цілий
тиждень: гості збираються то в молодого, то
в молодої.
Пісні музик, що грають і приспівують:
Сім день молотила, чир, чир заробила,
Сама з себе дивувалась, що з ляшеньком
				
покохалась.
Ой, не жаль мені грошей, аби ляшок
				
хороший,
Срібний ґудзик до контуша, там то
			
ляшок, моя душа.
Як би мама не била, то я б лихо
				
робила:
Через гору та в контору до писара
				
ходила.
Як писара не любити – за писарем
				
добре жити:
Писар пише перцем, називає серцем...
Писар пише, малює, обіймає, цілує.
Як писара не любити, коли писар
					
паном,
Колись взує личаки, піде за товаром.

А продер кіт стелю,
Та впав на постелю, –
Де Оляна спала,
Там рожа процвітала. (Алегорія).

Е

Нарешті входять до хати, одна з них до боя
рина: «Бери, хлопче, пляшку горілки та йди до
сватів; нехай вони забачуть на тобі червоного
пояса і узнають, що дочка їх Оляна була чесна». Боярин пішов.
Надходить родина молодої. Молодиці підходять до порога і співають:

Свахи:

Ф

Вийди, Оляно, з комори,
Покажи личенько рожеве, –
Чи твоє личенько, як було,
Чи в чужі коморі змарніло?

Горілочко оковита, яка ж бо ти
				
смаковита
Я за тебе платю злото, а ти пхаєш
				
у болото.

ІМ

– Що тобі, родино, за діло,
Чи моє личенько змарніло?

Молодиці:

Свашичко, моя мила, (2 р.)
Ти ж мене обідила:
Взяла корову з двору,
Взяла подушки з полу,
Взяла з комори скриню,
Із хати – господиню.

Ой бодай тебе, кумо,
Розігнав мені кури,
А я ходю по вулиці
Та збираю по курочці,
А я ходю по загаті
Та збираю по курчаті.

Свахи:

Ой умру я, умру, поховайте в лісі,
Надо мною горілочку з барильцем
				
повісьте,
А я буду лежати та буду стенати.
Та думати, яким чином горілку
				
дістати.

Дякую тобі, свату,
За пахнющую м’яту,
За чирвону калину,
За добрую дитину.
Мати молодого закликає молодиць до хати.
Тут їм дають випити й закусити. До хусток
чепляють їм червоні биндочки в знак Оляниної
чесности. Молодиці півп’яні вертаються назад
до батьків молодої.

Коли б мені теща не вмерла,
Вона б мені гроші приперла.
– Не журися, зятю, хороший:
Закопані під припічком гроші.
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Отут поданий мною нарис про весілля
в селі Івчі, Літинського повіту на Поділлі.
Село дуже велике (до 3 тисяч населення) і
давнє. Воно лежить в 10 верстах від міста
Літина і у 18 верстах від м. Хмельника.
Мова селян гарна. Багато збереглося переказів про гайдамаччину і инших. В селі є
трьохкомплектна початкова школа. До
революції мало хто з дітей продовжував
освіту далі. А тепер помітний великий поступ: багато вчиться у профшколах, в селі
є товариство «Просвіта», що вславилась
на ввесь повіт, часто влаштовуються вистави і літературні суди. Селяне бажають
українізувати парахвію, але піп не хоче.
В мене особисто є бажання зібрати матеріял про весілля докладний зі всього Літинського повіту, бо в ріжних селах воно
має свої відміни і в піснях, і у звичаях.
Зараз подаю лише короткий нарис. 18 березня 1922 р.
Кость Брезкун. ВІНО – студент ІІ курсу.

Е

Я ж до тебе, кумо-любо, та й не пити
				
прийшла,
Та й не пити прийшла,
Я ж до тебе, кумо-любо, та й робити
				
прийшла,
Та й робити прийшла:
Із щіткою, з гребінкою та ще й с
				
кужелию,
Та ще й з кужелию, –
Напиймося горілочки, поки здужаємо,
Поки здужаємо;
Йз щіткою, з гребінкою та ще й з верчичком, –
Напиймося горілочки та ще й с
				
перчичком,
Та ще й с перчичком.

Ф

***
Автор запису зробив до матеріалу приписку, яка свідчить, що учитель збирався про
довжувати збирацьку та дослідницьку роботу,
але багато обставин стало на заваді.
Матеріял про наше весілля мною збірається років три. Деякі пісні я сам записав,
инші пісні записали мої учні (я вчителював
у вищій початковій школі). Своїм учням
я давав теми: «Як відбувається в нашому
селі весілля» і «Сватання в нашому селі».

ІМ

***
У наступній публікації ми на основі пізніших записів проаналізуємо зміни в сімейній
обрядовості селян с. Івча на Вінниччині.

Скрипник Г. Науковий доробок Павла Чубинського в контексті сучасної української етнології // Матеріали до української етнології. – К.,
2009. – Вип. 8 (11). – С. 9.
2
Там само. – С. 21.
3
Вінницький обласний державний архів. –
Ф. Р-1941, оп. 1, спр. 44, арк. 53.
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ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛОК А ЛЬНОГО
ТИПУ ТРА ДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В
ПОЛІЕТНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
(на прикладі українських сіл Вільнюського району Литви)
Галина Бондаренко
УДК 39(474.5-22=161.2)
У статті, написаній на матеріалах польових досліджень автора, розглянуто локальний тип традиційної культури
українців Волині, які переселилися до Литви в першій половині XIX ст. Жителі українських сіл Гейсішки, Айрани,
Європа, проживаючи в близькому сусідстві з поляками, литовцями, російськими старообрядцями, запозичили ряд
явищ із культури та побуту цих народів, зберігаючи при цьому власну українську ідентичність та регіональний (поліський) тип традиційної культури. Проаналізовано сучасний стан української етнокультури в досліджуваних селах,
міжкультурні впливи та запозичення.
Ключові слова: локальний тип культури, українці Литви, міжкультурні впливи.

Ф

Е

The article is based on the author’s field researches and describes the traditional culture’s local type of the Volyn Ukrainians
that have resettled from their mother country to Lithuania in the first half of the 19th century. The Ukrainians living in the
villages of Gejsiškės, Airėnai, Airupė are close neighbours to the Poles, Lithuanians, and Russian Old Believers and therefore
they have adopted certain cultural and living practices of these people, meanwhile maintaining their own Ukrainian identity
and regional (Polissia) traditional culture type. The current status of Ukrainian ethnic culture in the above villages, and the
intercultural loans and exchanges are also analyzed.
Keywords: culture’s local type, Ukrainians of Lithuania, intercultural influences.

уживаємо з огляду на його більшу поширеність у сучасних наукових працях. У 90-х
роках минулого століття етнографами Р. Кузєєвим та В. Бабенком, які вивчали побут україн
ців Башкирії, було запропоновано термін
«мала етнічна група» – численно мала етнічна
група, яка проживає відірвано від материнського етносу в переважаючому іноетнічному
чи поліетнічному середовищі й у своєму розвит
ку проходить декілька етапів від внутрішньої
консолідації до етнічної асиміляції 3. Указані
тенденції помітні і в середовищі литовських
українців, утім, з огляду на реальний стан збереження їх етнокультурної спадщини, поняття
локального типу культури є в цьому випадку
більш відповідним та ємким.
У 1900 році у зв’язку з наказом царя Миколи II про будівництво нового артилерійського полігону Брест-Литовської фортеці,
селянам, чиї землі були вилучені під військовий об’єкт, запропонували компенсацію і на
вибір – землі в Сибіру, на Волині, у Литві.
Представники сіл, обрані сільським сходом,
уподобали Віленщину, схожу краєвидами на
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Сучасні процеси міжкультурної інтеграції
актуалізують проблеми вивчення регіональних, локальних типів етнокультури з огляду
на їх роль у процесах ідентифікації та збереження етнічної самобутності. Про важливість
таких досліджень свідчать праці етнологів,
культурологів, філософів, у яких, попри різні
об’єкти й аспекти студіювання, підкреслюється цивілізаційний характер процесів, що відбуваються в житті локальних спільнот, формування в їхньому середовищі особливого типу
комунікативної культури 1. Думку про те, що
забезпечення актів комунікації та підтримання
культурних відмінностей є фундаментальним
аспектом етнічності, висловлює відомий норвезький соціальний антрополог Томас Хюланд
Еріксен 2. Об’єктом дослідження статті є локальний варіант традиційної культури українців Берестейщини, збережений ними в умовах
переселення в Литву. Термін «локальний тип
культури», під яким мається на увазі система
цінностей певної спільноти людей, які перебувають в одних межах (географічних, соціально-політичних, мовних, релігійних, правових),
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них журналіст Сергій Лащенко 8. Джерельною базою цієї публікації є польові записи
автора в с. Айренай у листопаді 2012 року
від старожилів села – Д. І. Бай (1936 р. н.),
М. В. Торбєєвої (1941 р. н., дівоче прізвище –
Ратюк), Л. І. Господевич (1939 р. н.), священика Свято-Георгіївського храму с. Гейсішки
Олександра Адомайтіса (1955 р. н., родом із
с. Гейсішки, мама – з родини Ратюків). Цікаві відомості про особливості місцевого побуту
в 1960–1970-х роках та фотоматеріали з родинного архіву були надані нам Іваном Баєм
(1955 р. н., родом із с. Майшагола).
Переселившись на Віленщину, українці
зберігали притаманні їм господарські заняття,
ремесла та промисли, традиції будівництва,
святково-обрядову культуру. Основним заняттям було землеробство, а головними зерновими культурами – жито та пшениця. До
утворення колгоспів (у 1950 р.) урожай збирали серпами й косами. Молотили ціпами. На
річці Дукшта коштами громади було споруджено водяний млин, на якому мололи зерно
не лише українські переселенці, але й жителі
навколишніх сіл. Було розвинене городництво.
Вирощували картоплю, буряки, моркву, капусту, огірки, помідори, горох, саме українці
привнесли сюди традицію сіяти соняшники й
гарбузи. За традицією рідного краю, біля кожної хати садили фруктові дерева: яблуні, вишні,
черешні, сливи, груші. Багато господарів мали
пасіки. Для виробництва полотна сіяли льон
і коноплі. Із насіння льону били олію. Ще до
60-х років минулого століття майже в кожній
хаті був ткацький верстат, ткали переважно
доріжки. Багато літніх жінок, зокрема Домініка Іванівна Бай, і донині користуються прялками для прядіння вовни. Наявність сінокосів
і громадських пасовищ дозволяли утримувати
худобу – коней, корів, овець. Випасали худобу
наймані пастухи, телят («телушок») – підлітки.
Взаємопідтримка та взаємодопомога були
важливою складовою громадського побуту.
Переселенці допомагали одне одному зводити
хати, що їх будували з дерева. Житло зазвичай було двокамерним (сіни – хата) або три-
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рідне Полісся. Згідно з документами, що й
досі зберігаються в родинних архівах місцевих українців, перші землі для переселенців
із с. Кам’яниця-Біскупська Жировецької волості Брестського уїзду Гродненської губернії
(нині – с. Підлісся-Кам’янецьке Мухавецької
сільради Брестського р-ну Білорусі, що виник
ло від об’єднання сіл Кам’яниця-Біскупська й
Підлісся) були придбані в червні 1903 року в
селах Гейсішки та Європа Віленського уїзду
Віленської губернії. Спочатку прибуло 43 родини, згодом до них додалися жителі сіл Вятка, Прилуки, Страдечі з Берестейщини, усього до 1910 року заселилося близько 1000 осіб.
Входження цих територій нинішньої Литви до
складу різних держав у певні історичні епохи
(з 1795 до 1918 р. – до Росії, з 1920 до 1939 р. –
до складу Польщі, з 1939 до 1990 р. – до
Литовської РСР, а з 1990 р. – до незалежної литовської держави) суттєво вплинуло на
традиційний побут, культуру, релігійні та мовні
орієнтації їхнього населення. Поруч з українцями в сусідніх населених пунктах Майшагола,
Гладкишки, Антоніново, Лайдагола, Кернаве
проживали поляки, білоруси, російські старовіри, євреї. За спогадами українських старожилів, литовці почали селитися в цих краях, лише
починаючи з 1990-х років.
Серед наукових праць, присвячених культурі українців за межами України, відсутні
дослідження литовських українців. Окрім
статті Світлани Баркаускас «Відродження
культури української діаспори у Литві» 4, присвяченій діяльності національно-культурних
українських громад та товариств литовських
українців зі збереження української ідентичності в поліетнічному середовищі, тему «малої
України» висвітлено в публіцистичних нарисах
Віктора Чернишука (Вільнюс) 5, телерепортажі запорізької журналістки Лесі Кленович 6.
Про українських переселенців з Берестейщини в Литву у 2004 році в замітці «Краще в
Литву, ніж у Сибір» опублікувала свої враження від побаченого тут тодішній секретар
посольства України в Литві Олена Маснєва 7;
пишучи про українців Білорусі, згадує про
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Кулінарні традиції – одні з найстійкіших
явищ української етнокультури. Проживання
в іноетнічному середовищі, місцеві традиції
гостювання сприяють міжкультурним взаємо
впливам, запозиченню страв, що вважаються
престижнішими. За повідомленням Д. Бай,
у кожній родині пекли хліб, переважно житній. До неділі чи на свято готували пшеничні
пироги з хорошого («вальцового») борошна з
маком, сиром, сухофруктами, грибами. За повідомленням М. Торбєєвої, пироги з маком
ще називали «маковійчиками». Повсякденними стравами був борщ, для якого буряки
(«бураки») квасили в діжках, супи з різними
крупами, «пшениця» – варені зерна пшениці
із цукром чи засмажкою, смажена або варена картопля, вареники зі шкварками. У піст
споживали варену квасолю, соління. М’ясні
страви готували переважно зі свинини. Кожен
господар умів сам заколоти порося («забити
парсюка»): «Як колись поросята билі по двєсті
кілограм. Сам хазяїн не заб’єть, треба когося
просити. Сало солили, але сало завсєгда таке,
як на долонь було, хороше такоє, тутка розове
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камерним (сіни – хата – комора). У спогадах
мешканців ще збереглися старі назви частин
інтер’єру («покуть»), господарських споруд
(«покліт»), хоча нині ці назви вийшли з ужитку, а хати перебудовані відповідно до статків
господарів. Утім, нові будівлі в селі належать
його новим жителям, яких тут називають дачниками. Нащадки українських переселенців
мешкають у невеликих за розміром дерев’яних
небілених хатах, збудованих ще їхніми дідами.
У селі, за повідомленням О. Адомайтіса, ще
донедавна працював коваль, був свій чинбар.
Місцеві назви населених пунктів різняться від офіційних: Гейсішкес вимовляють як
«Гесішки», Айренай – як «Ойрани», Дукштас – «Дукшта», Майшагола – «Мишегола», Вільнюс до цього часу називають «Вільно». Існують і власні версії походження деяких
з них: від звертання переселенців одне до одного «гей, єси», мовляв, з’явилися Гейсішки, а
від «орати» – Орани, інша версія – хтось поранений кричав «Ой, рани». Серед найпоширеніших прізвищ – Бай, Ратюк, Нечипорук,
Кравчук, Якубук, Данилюк.

Традиційна поліська хата в с. Айрани Вільнюського р-ну Литви.
Світлина Г. Бондаренко
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такоє, ну, просто так як на Україні» 9. Зі свіжини готували «кендюх» – начинений м’ясом
зі спеціями шлунок, хоча могли використовувати і менший за розміром сечовий міхур тварини («сікунчик»). Кишки начиняли тертою
картоплею із цибулею або картоплею з гречкою. До свят чи на весілля варили холодець,
який тут називається «квашилене». Інформатори стверджують, що це давня назва страви
в селі, можливо, литовська, хоча литовцям ця
назва невідома.
З молочних страв поширеними були «помачка» – сир зі сметаною, до якого окремо
подавався мед (на Волинському Поліссі –
«омачка»), сир також солили й зберігали в
кошиках. Поширеними стравами, запозиченими з кухні сусідніх народів, стали кльоцки,
цепеліни, пельмені. Домініка Бай зауважила,
що «мої діти без цепеліна і пілємєня спать не
лягли. І тепер вони мене уважають». Зазвичай
пельмені готували до свята, подавали їх на весілля.
З обрядових страв тривалий час зберігалося постове печиво – «жайворонки», «боронки» («борони»), що їх пекли дітям на свято
Сорока святих. До Масниці готували млинці.
На Свят-вечір варили борщ, пшеницю, пекли
пироги, готували рибу. Подавали й кутю з родзинками, вона мала бути лише з ячної крупи. Намагалися подати до столу 12 страв. До
весілля пекли коровай, що його прикрашали
гілками фруктових дерев, на які вішали цукерки. На поминки варили пшеницю з медом.
Останньою стравою на весіллях, хрестинах
або поминках раніше був кисіль, зараз наприкінці трапези подають каву. Українці принес
ли в Литву традиції винокуріння. У селі ще й
досі зберігається одна з переобладнаних вино
курень, вино з якої продавалося на всіх литовських ринках і не раз отримувало відзнаку
сільськогосподарських виставок.
Родини українців були багатодітними
(здебільшого по 4–6 дітей, подекуди – по
10–12). Авторитет батьків був надзвичайно
високим, до них зверталися лише на «Ви».
Право власності на дім і землю було закріп
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Кошик для зберігання сиру.
с. Айрани Вільнюського р-ну Литви.
Світлина Г. Бондаренко
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лене за старшим чоловіком у родині. Як повідомив о. Олександр (Адомайтіс), «село було
співучим і роботящим». Неодружена молодь
збиралася на досвітки, де дівчата пряли, вишивали. Обов’язкова для дівчат в українських
селах традиція носити хустку тут досить рано
вийшла з ужитку (наприкінці 1960-х рр.). Зараз без хустки ходять і літні жінки, одягаючи
її лише в церкву.
Із сімейних обрядів добре збереженими
виявилися весільні звичаї: сватання, випікання та прикрашання короваю, приготування
весільного деревця, перев’язування старости
рушником, обдаровування гостей короваєм.
Притаманний поліській весільній обрядовості
ритуал завивання молодої в намітку наприкінці весілля тут трансформувався в покладання намітки під ноги молодій («молодусі»)
при проводжанні її в дім молодого. Трансформація весільної обрядовості відбувалася шляхом зникнення окремих весільних українських
дійств, поширення сценарію так званого євро
пейського весілля й запозичення окремих елементів литовського весілля. Так, нині, коли
прикрашають молоду, палять вінок із рути.
Такий вінок, що символізував цноту нареченої, вона одягала колись на весілля, знімаючи
його наприкінці, щоб одягнути головний убір
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проводжати святки, частину наколядованого
залишали господарям хати.
У Вербну неділю святили вербу, якою потім
«били» дітей і дорослих, бажаючи при цьому
здоров’я: «Будь здоров, як вода, а багатий,
як земля, а швидкий, як пчола». У Страсний
четвер намагалися до сходу сонця обмитися
у відкритій водоймі, щоб не хворіти. Вірили,
що ця вода має здатність очищати дім від комах: «У Чистий четвер я йду туди, де у нас
рів, до сходу сонця набираю води і пирскаю
хату. Один раз не встигла з річки, набрала з
криниці, то вже не то, дивись, кузька то та, то
інша побіжить. Сказала невістці, вона попирскала од мурав’їв» 11. Освячене на Великдень у
церкві намагалися розділити на три дні свята.
Другого дня, ідучи в церкву, несли «катаночки – такі довгі яєчки», пускали їх з горбка,
«чиє зіб’є якесь, той собі забирає». У ці ігри
грали дорослі чоловіки, бувало, батько Д. Бай
приносив додому по два десятки яєць. На
Трійцю прикрашали хату й подвір’я гілками
клена, берези. Освячену в церкві зелень клали
під подушку, щоб добре спати. Так само як і на
Волинському Поліссі, пастушки плели вінки й
прикрашали ними корів, отримуючи за це гостинці. На Спаса святили яблука й жито, яким
потім засівали ниву. При веденні власного господарства і в перші роки створення колгоспів
на полі проводили дожинки: завивали «бороду», співали обжинкових пісень.
Святкова культура с. Айренай сьогодні тісно пов’язана із церковним календарем: у селі
побутують лише релігійні свята – Різдво,
Великдень, Юрія (Георгія) – храмове свято,
Трійця, що їх відзначають у церкві та в родинному колі. Змішаний етнічний склад населення регіону сприяв поширенню міжетнічних
шлюбів: «Тепер у нас почті у кожному дворі –
поляк – хохол, поляк – хохол». Уже наприкінці 1970-х років навіть у середовищі російських
старовірів почали дозволятися шлюби з іновірцями. У зв’язку із цим в українських селах
змінилась етноконфесійна ситуація. Православна належність українського населення, що
тривалий час була одним з маркерів його іден-
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заміжньої жінки. Лише декілька жінок у селі,
у тому числі Д. Бай, знають весільні пісні, але
їх уже давно не виконують на весіллях.
Дитину раніше приймала баба-повитуха.
Тканина, яку кума мала принести на хрестини, тут називалася «перехрестка». Похорони
відбуваються переважно за участю священика. За покійним читають псалтир, співають
псалми, переважно російською мовою. Мама
Д. Бай не встигла передати доньці народні
псалми українською мовою, які знала. Раніше хрест на могилі ставили в ногах, зараз – у
головах. Загальним поминальним днем є 9-й
день після Великодня – «Радовниця», цього
дня ідуть на цвинтар і качають на могилах родичів крашанки. У католиків поминальні «задушні дні» випадають на 1 листопада. З огляду на те що представники різних конфесій
поховані в різних кутках одного й того самого
кладовища, останнім часом православний священик, так само як і ксьондз, служить цього
дня панахиду за померлими, «а то як же, однім
правлять, а другім ні» 10.
Календарна обрядовість українських сіл
Вільнюського району зберегла чимало рис,
притаманних комплексу календарних обрядів
Полісся. Зокрема, досить виразними були
обряди весняного закликання пташок (жайворонків), очисні обряди Страсного четверга,
великодні традиції, троїцькі, купальські обряди, новорічно-різдвяний цикл. На Різдво ставили сніп на покуті, на стіл під «настилник»
клали сіно і, витягаючи стеблини, за їхньою
довжиною гадали, хто із членів родини довше
житиме. Дівчата гадали на заміжжя, ставлячи
під ліжко «криницю» з полін. Проти Нового
року по селу ходили ряджені, співали, танцювали, водили козу. На Водохреще робили
хрест із льоду біля озера й правили тут молебень, у якому брали участь жителі всіх трьох
українських сіл. За католицькою традицією
цього дня відзначається пам’ять трьох волхвів, які прийшли з дарами до новонародженого
Христа. Саме на «Три крулі» українська молодь ходила колядувати «із звіздою». Гурти
колядників збиралися потім у когось у хаті
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дітей українців, які народилися наприкінці
50-х – на початку 60-х років ХХ ст., ідентифікують себе росіянами. Ось як пише про своє
самовизначення один із жителів с. Майшагола: «Вера и национальность не учитувались.
Вот у меня отец – украинец, мать – полька, жена – белорусска... Хожу и в костёл, и
в церковь. Русский. А Гейсишки – это самое
прекрасное, что было в детстве. Я там каждое
лето у бабушки жил. Кстати, мой “польский
дедушка” рано умер, и я его не знал. А второй
раз бабушка, мамина мама, вышла замуж за
украинца. Рядом жила бабушкина сестра –
тоже полька, а ее муж – брат моего деда. Вот
так там всё перемешалось...» (Іван, 58 років).
Онуки переселенців, чий світогляд формувався за часів державної незалежності Литви,
дедалі частіше усвідомлюють себе литовцями.
У с. Айренай уже з’явилися литовці з українськими прізвищами із закінченням на «ас».
Бажання адаптуватися до соціального
простору країни проживання часто спонукає
представників локальних етнічних спільнот,
у способі життя яких міжкультурні впливи
є визначальними, відмовитися від цінностей
рідної материнської культури, шукати свою
ідентичність у системі професійних, корпоративних, родинних зв’язків. Тим більше,
що потужний вплив явищ масової культури,
глобалізації загрожує не лише їм, але й титульному етносу країни. Саме через ці обставини були згорнуті намічені до 2005 року –
100-літнього ювілею українських компактних
поселень у Литві – програми створення тут
Музею української культури, етнографічного
обстеження сіл. Тим часом навіть такий незначний об’єм інформації, який удалося зафіксувати за один день експедиційного виїзду,
засвідчує генетичний зв’язок локальних форм
української етнокультури, що зберігається за
межами України, з материковою культурою,
показує запас її внутрішньої міцності в умовах відсутності підтримки з боку державних
інституцій.
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тичності, поволі витісняється католицькою.
Молоді українці, які одружуються з польками чи литовками, як правило, не втручаються
в обрання їхніми дружинами віросповідання
для дітей. Свого часу невеликий Свято-Георгіївський храм, збудований 1865 року, з прибуттям переселенців з Берестейщини довелося розширяти, адже він не вміщав усіх вірян.
Тривалі роки атеїзації, зміна вікового й конфесійного складу населення нині зробила його
завеликим для кількості прихожан, що залишилась. У змішаних родинах зазвичай відзначають головні релігійні свята обох віросповідань.
Усвідомлюючи себе українцями, нащадки переселенців навіть в умовах відсутності
української школи доволі добре зберегли свою
мову, яка побутує в одному з варіантів говірки
Волині та Підляшшя. Нами записані мовнопобутова лексика, зразки пісенного фольклору
у виконанні Д. Бай, яку по праву називають
хранителькою української культурної традиції краю. Дехто зі старожилів пам’ятає, що
«мій батько казав, шо ми полішуки, а хто то
такі полішуки, то я не знаю» 12. Респондентка пригадала також, що поділ на «своїх» та
«чужих» відбувався ще в дитинстві: «Знаєте,
ми як були дітьми, то дратувались одне з одним. Поляки називали нас “хохли пшеклєнті”,
а через річку жили литвини [білоруси. – Г. Б.],
то ми їм співали: “А литвини голопузі до нас
прийшли по гарбузи”. А ше тут жили якісь
руські, але неправославні [старовіри. – Г. Б.]».
Окрім старшої генерації, носіями мови є ще
представники середнього покоління – люди
1965–1968 р. н. У радянські часи в селі діяла
російська школа, на перерві діти спілкувалися між собою трьома мовами (українською,
польською, російською). Литовців тут не було.
Початковий етап пострадянського періоду в
Литві характеризувався пожвавленням національно-культурних рухів, у школі з’явилися три
класи: український, литовський і польський.
Через брак коштів та учнів український клас
закрито, черга за польським. Тому більшість
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ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИН
НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ НА ДДНІПРЯНЩИНИ
(за умов модернізаційних перетворень у ХІХ–ХХ століттях)
Любов Боса
УДК 39(477.63/.65)+303.446.4
У статті проаналізовано особливості етнокультурних взаємин і трансформацій у Південній Наддніпрянщині в
умовах модернізаційних процесів. Використано переважно писемні та усні наративні джерела. Здійснено порівняння
матеріалів модернізаційних практик з досліджень зарубіжних авторів.
Ключові слова: модернізація, традиція, етнокультурні взаємини.

Е

The paper analyzes the peculiarities of the ethno-cultural relations and transformations in the South Dnieper region subject
to the modernizations. We use mainly written and oral narrative sources. The materials from the foreign authors’ researches on
modernization practices are involved and compared.
Keywords: modernization, tradition, ethno-cultural relations.

зовнішні виклики. «Утворення козацтва, з
власним, сформованим під потужним східностеповим впливом, етнокультурним комплексом, було відповіддю України на тотальний наступ Великого азійського Степу [...]
привело до коригування української етнічної
ніші» 1. Проте зі знищенням Січі та розпорошенням козацтва відбувалися соціокультурні та геоландшафтні зміни, яких не знали до
цього інші українські землі.
Просторова експансія Російської імперії у
XVIII ст. з урядовою іноземною колонізацією,
як ще одним черговим масштабним експериментом, була спрямована на якнайшвидшу інтеграцію цих земель до її складу й використання їх
вигідного стратегічного розміщення та величезних природних ресурсів. Однак аналіз перебігу й результатів заселення і господарського
освоєння Півдня України у XVIII – першій
половині XIX ст. українськими й зарубіжними дослідниками свідчить, що українське населення регіону все ж продовжувало зростати,
усупереч штучно привнесеним планам 2.
Період урядової колонізації став і періодом
творення нових типів населених пунктів на
Півдні: військових поселень, іноземних колоній, державних чи поміщицьких сіл тощо.
Незважаючи на численні факти етнокультурних взаємозапозичень у життєдіяльності
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Етнокультурні взаємовпливи та трансформації, які відбувалися і відбуваються на теренах Південної Наддніпрянщини, зумовлені
як спонтанними, природними еволюційними
процесами, так і спрямованими, ініційованими
владними інституціями. Останні нерідко виявлялися у формі так званих модернізаційних
проектів. Варто наголосити, що і сам процес
модернізації прийнято розглядати у двох площинах: як такий, що здійснюється з огляду
на логіку внутрішнього розвитку суспільства,
відповіді культури на зовнішні виклики, і такий, що ініціюється зовні, як правило, чужими
метрополіями або власними авторитарними
режимами.
Південна Наддніпрянщина – унікальний
соціокультурний і природно-ландшафтний фе
номен. Упродовж століть ця територія була
своєрідною лабораторією, де відбувався синтез різних традицій, землеробської та кочових культур, відповідних релігійних практик
тощо. Перебування на стику культур і цивілі
зацій, у зоні активної міжетнічної взаємодії
обумовлювало тенденції культурної інтеграції
народів і водночас їхньої своєрідності. Саме
тут стало можливим і зародження власного
соціокультурного модернізаційного проекту – утворення запорозької козацької спільноти як реагування українського етносу на
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топала вся Вільшанка, були розорені, знищені,
а на їхньому місці з’явилися чітко сплановані
алейки, сільські парки, розплідники дерев, що
слугувало тільки веселою декорацією військових поселень.
Автор називає все це «німецькими затіями», які були чужі селянській традиції. Вони
лежали на них важким тягарем і не відповідали нагальним потребам. І тому, проіснувавши так майже сорок років, як тільки були
скасовані військові поселення, багато хто із
жителів стали повертатися знову на свої старі
садиби, відбудовували їх і знову розводили
сади. А стандартні нові будинки стали перебудовувати згідно зі своїми господарськими
зручностями: знімали фронтони, віконниці і
розбирали тротуари, випалену цеглу зі стовпів і парканів із ґратами використовували
на печі і труби. Шлагбауми, будки, парки,
алеї – усе це зникало.
Найтяжчим і руйнівним тягарем для військових поселян було «урочне положення
робіт». За словами В. Лобачевського, коли
поселення наповнили іноземці та іновірці, які
хотіли зробити «з руського німця» і все перебудувати на зовнішній німецький лад, тоді
всюди в поселеннях для німців виходило все
чудово, а для місцевих – жахливо. Далі автор закцентував, що майже всі вищі і кращі
пости начальників у поселенні зайняли німці
і частково поляки. Герштенцвейги, Шварци,
Шмідти, Моллери, Лауніци, Берги, Корфу, Філеборни, Міттермани «красуються
своїми підписами» на всіх найважливіших
циркулярах і розпорядженнях. Саме від них
ішли ініціативи всіх реформ і нововведень
у військових поселеннях, які з математичною пунктуальністю безапеляційно вводила
в життя нижча влада згідно з військовою
субординацією. Спочатку вищим керівництвом були обрані здорові, сильні працівники
із селян і в присутності Комісії поставлені на
пробні роботи в полі. Одні з них у присутності
Комісії повинні були косити, інші – жати, ще
інші – в’язати, сіно складати, потім возити,
молотити, віяти. І скільки кожен робітник за
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мешканців краю, що також інтегрувало і збагачувало культури різноетнічного населення,
умови і статус іноземних поселенців з волі
влади, як відомо, надто відрізнялися від стану українського населення, що інколи викликало суперечності, які не могли бути подолані
за тих умов 3. У цьому зв’язку зауважимо на
характерних рисах життєдіяльності поселян
у широкозапроваджених владою поселеннях
нового типу – військових, що певним чином
проектували трансформації селянської та козацької свідомості. Досить проникливими
є свідчення мешканця подібного населеного
пункту – вільшанського священика Володимира Лобачевського 4, який зазначив, що напередодні скасування військового статусу ці
великі поселення, «такі нехарактерні» для місцевої традиції, здавалися настільки впорядкованими і досконалими, що ніхто й не подумав
би про їх швидкий занепад.
Дві важливі обставини, за В. Лобачевським, стали причиною для невдоволення і
зовсім розорили військових поселян. Це –
штучна перебудова всіх сіл військових поселень за новими планами, складеними інженерами, і вироблені керівництвом для поселенців
так звані «урочні положення робіт».
Спочатку на нових, запроектованих голов
них вулицях перебудовували лише старі будинки. А потім, з особливою наполегливістю,
стали будувати нарядом майже цілі вулиці на
нових лініях і виселяли туди жителів зі старих,
насиджених і облаштованих садиб; старі садиби, що лежали не на лінії, повністю руйнували
з усіма колишніми господарськими будівлями,
садами, городами. За новими планами деякі
старі садиби і зовсім зрівнювали із землею,
а на їх місці будували площі, вулиці і різні казенні споруди. Іноді в колишніх садах влаштовували конов’язі для цілих ескадронів коней,
а левади і хутори поселян також знищували.
Розпланування позбавило жителів багатьох
господарських зручностей та служб, натомість
вони отримували тільки красиву, але «голу»
хату на голій лінії. Сади поселян, де в 1820‑х
роках, за розповідями старожилів, майже по-
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ки нових відтінків, що особливо посилилося
в радянський період.
Період аграрної колонізації став не лише
періодом творення нових типів населених
пунктів, але й розмежувань земель, що знайшло своє відображення в народних переказах. Катерина «як почала роздавати панам
запорозьку землю, як почала»... У сучасних
народних оповідях цей мотив здебільшого присутній у топонімічних варіантах, пов’язаних з
перейменуваннями назв колишніх козацьких
зимівників на інші, за іменами нових господарів: Єленінське, Потьомкіне, Нововоронцовка, Фрізен, Файлівка тощо.
Ще однією з виразних характерних рис регіонального простору на той час (як у народних переказах, так і в наративних джерелах)
виступає постійна його трансформація різноетнічним населенням. Ліси в заплавах степової зони, балках і байраках були переважно
знищені в другій половині XVIII – першій
половині XIX ст. Академік Д. Яворницький,
ґрунтуючись на історичних джерелах і старовинних картах, писав, що величезні ліси тягнулися вздовж Дніпра, по Орелі, Самарі та
всіх інших річках степової зони. Самарські
ліси простягалися на 182 версти і досягали
20 верст завширшки. Ще в XV ст. вони зай
мали 400 кв. км, а тепер від них залишилися
жалюгідні рештки 5.
Знищення лісів, розорювання степів, замулення річок, що було колись неможливим за
колишніх господарів, призводило до незворот
ніх наслідків. Ще в документах Коша постійно наголошувалося щодо охорони довкілля.
Тож у свій час паланкові старшини з обуренням доносили до Коша, що нові поселенці вирубують ліс навіть у Великому Лузі 6.
Будівництво Української та Нової Дніпровської ліній вимагало вже суцільного вирубування. Найбільше обурювало козаків те,
що під вирубку йшли навіть плодові дерева.
Я. Новицький 1884 року записав спогади
В. Нагірного про будівництво Олександрівської фортеці: «Молоді і старі в обхват двох
чоловік дуби рубали нещадно [...] а на весну на
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один день зробив – це було визнано за норму
для всіх інших поселян.
За цим зразком зробили пробу і для оранки, посіву, молотьби, нарешті, скільки здорова
робоча худоба може підняти, перевезти тягарів на возі тощо. Усе це чітко математично
було визначено, врегульовано і звідси укладено «урочне положення робіт». Робота була посильною тільки для вибраних, здорових і дужих осіб. Урочне положення не брало до уваги
ні різниці в силі робітників, ні погоди, ні врожайності хліба – нічого. Будь-яку недоїмку по
урочних роботах приписували недбальству й
ліні та суворо карали давнім військовим способом – різками. За всім цим стежило безліч
військових контролерів, які за недовиконання
робіт тут же карали селян різками. Багато з
них були призначені з кавалерійських полків
гусарів і уланів, що не вміли управляти господарством і зовсім не розуміли його. Усі родинні
обряди та свята також повністю регламентувалися владою.
Таким чином, резюмував священик, у військових поселеннях скрізь і у всьому панував
зовнішній порядок, вишукана чистота, благоустрій і благоденство, а у внутрішньому житті
були непомірні труднощі, які незабаром призвели до низки відкритих протистоянь. Це
були штучні експерименти без врахування
місцевих умов, досвіду господарювання. Наслідки ще довго давали про себе знати. Так,
1903 року в доповіді, виголошеній на зібранні
чергового Херсонського губернського комітету, ідеться про те, що земельні наділи селян
з колишніх військових поселень розміщені у
віддалених місцях, адже ці села дуже великі – від 10 до 18 тис. населення. Урожайність надзвичайно низька. Через щільність
наділів усе заростає так швидко бур’янами,
що селяни нерідко викошують недозрілий
хліб, щоб зовсім не втратити його. Незручні в земле- і природокористуванні поселення
пропонували знову розбити на хутірські господарства. Зауважимо лише, що хоча такі
проекти і було визнано невдалими, надалі
подібні процеси, як відомо, набирали тіль-
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уважав лояльними до українства, як наприклад, барона Штігліца. «Маєток цей належав
Штігліцу [...] управителі-німці, хоч і прекрасні
люди, але для них все одно – чи риють могилу
свині, чи розкопує селянин. Вони займаються тільки дотриманням порядку у маєтку, залишки ж старовини для них справа байдужа.
Якби це лежав який-небудь німецький лицар
або принаймні людина, яка носила німецьке
прізвище, а то Запорожець. Чи варто тривожитися про подібні дрібниці!» 10.
Одним з найграндіозніших модернізаційних проектів уже нової доби став «Сталінський план перетворення природи». Розгортання системи ГЕС і водосховищ, організація
складних гідромеліоративних споруд, програми освоєння цілини і модернізації сільського
господарства, промислове освоєння нових регіонів, БАМ – найбільш масштабні програми
народного господарства в СРСР. Спільною
рисою подібних проектів є не тільки їх надзвичайна затратність, тривалість і складність
реалізації, але і специфіка використання природних ресурсів і пов’язане із цим докорінне
перетворення навколишнього природного та
етнокультурного середовища, а також невизначеність наслідків у соціальній, екологічній
та економічній сферах.
Як усе це відбивалося у свідомості людей
певним чином можуть показати усноісторичні
наративи, записані автором упродовж 2011–
2012 років від осіб, котрі безпосередньо пережили відселення з місцевості, що підлягала затопленню під час будівництва ГЕС. Подаємо
тільки деякі з них.
Поширеним виявився «мандрівний сюжет»
про передбачення та знаки перед подією, що
однозначно асоціювалася з катастрофою.
«А бабуся казала, шо був там такий божий
чоловік Самусь, який ходив і, шо скаже, –
воно так і збувалося. І він сказав, шо це, отуто, нічого не буде. Оце все покриє вода. І тут
люди жить перестануть. І нічого не буде. Ну,
пройде дуже багато время – і знову води не
стане. І тільки коники стрибатимуть. А тоді
знов прийде время – і там знов почнуть жити
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берегах обох Московок лисіли одні пеньки» 7.
Також і щодо річок запорожці були ощадливими. При зимівниках було багато вітряків. Але
не було прийнято робити греблі для встановлення водяних млинів, адже це призводило до
замулення джерел, пересихання річок. І вже
після зруйнування Січі нові господарі пов
ністю відійшли від цього звичаю. Поширення
скотарства, будування на берегах заводів, вимочування льону та конопель занапастило водойми, що вже на той час стало причиною втрати багатьох степових річок. Оповіді, записані
Я. Новицьким, Д. Яворницьким, А. Кащенком, О. Афанасьєвим-Чужбинським від старожилів, яскраво змальовують картину нищення
природного довкілля на козацьких землях та
вкрай негативне сприйняття цього корінним
населенням, колишніми зимівчанами. І вже на
початку ХХ ст. земські діячі порушували питання щодо повсюдної непомірної експлуатації
природних ресурсів новопоселенцями, фахово
аналізуючи наслідки нищення місцевої флори і
фауни, зарегульованості водойм, розорювання
цілинних земель заради невблаганного збагачення власників земель та зростаючих міст.
Також звучали пропозиції щодо негайного обмеження в таких господарських заходах 8.
О. Афанасьєв-Чужбинський ще в середині
ХІХ ст. відзначив поряд з руйнуванням природних пам’яток і занепад пам’яті про часи козацтва та місцеві традиції, що було пов’язано,
на його думку, зі зміною господарів краю. Так,
описуючи зруйновану могилу Костя Гордієнка, кошового отамана Кам’янської Січі, він зазначив байдужість населення до цього вандалізму, який суперечив самій основі української
традиції: «Але в колишній козацькій палестині повсюдно порушують прах степових лицарів
і освічений поміщик, і неосвічений селянин, і
дикі череди тварин» 9. Так і в Капулівці розорили могилу Івана Сірка. О. Афанасьєв-Чужбинський неодноразово просив господарів, на
чиїй землі було поховання, про її збереження.
Автор з болем фіксував нищення козацьких хрестів, що повсюдно використовували
для фундаментів навіть ті господарі, яких він
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їхніх дітей нікого не можуть залишити байдужим). Для них втрачався весь сенс буття.
О. Довженко, перебуваючи на будівництві
Каховської, а потім Кременчуцької ГЕС, у
своїх щоденниках про це писав: «Прощайте
мрії, прощай любов, степи, простори серця
і ріки. Ховаю вас на дно своєї душі, як Дніпро поховає в своїх водах многовічні плавні і роскоші величні на дні нового моря...» 17.
Про розібрану перед затопленням селянську
хату в с. Покровське: «От неё веет мрачным
роковым ужасом неумолимой обречённости.
Это приговорённая к гибели женщина. Даже
больше. Это приговорённая к исчезновению
эра селянского бытия» 18.
В інтерв’ю респондентів також міститься інформація щодо осмислення наслідків
зміни життєвого середовища: «По-перше,
з’явилися – це потопельники, далі – вбивці
і самовбивці. І взагалі оце питання, бо коли
в тебе на очах міняється різко оточення, ти
можеш там не кричать, не плакать, ну, а як
деякі це бачать... Але воно накладає свій відбиток, і він тільки негативний. ...Ну, десь так,
затоплення почалося у п’ятдесят п’ятому році,
але мені тоді було дев’ять років. На очах – як
вода піднімалася, але перше, що було вразило, коли весною повернулися птахи з півдня, з
вирію, і не знайшли своїх, так сказать, гнізд –
було жахливо (вуха треба було закладать від
їхнього крику). Поналітали і кричали дуже.
А перед цим, коли вже плавні піднімалися,
заливалися останні острівці, то до берега на
колодах пливли звірі. Так, лисиці сиділи там,
на колоді сидять лисиця, заєць, їжак (ті, шо
збереглися), от. Пливли козулі, олені. І люди,
замість того, шоб їх рятувати на березі, дули
їх баграми. І це теж. А як помста за такий злочин – всякі ці вбивства. У нашому селі список
від п’ятдесят п’ятого року до дві тисячі
восьмого – страшний. Кожного року щось
трапляється – це все наслідки. По-перше, у
них саме пішло помутніння. Коли люди знімали в рік по два-три урожая картоплі. І копали його не лопатою, не заступом, а вилами.
Раптом його немає. Так от, ми, діти, запро-
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люди. То ми ж ніхто в це не вірили. А поговори вже йшли, шо будуть строїти ГЕС, шо
будуть... [...] вони на хатах писали: убрать до
такого-то числа» 11.
«[Варфоломій] казав: “Їдь-їдь, – там тобі
лучче буде. Це село знесеться, це временно,
і ліс цей вирубається, і всіх пошлють. А ти
сам їдеш – тобі лучче буде”. І так і було. Ми
переїхали. “А там буде море”, – каже. А тато
прийшов та каже: “Та він таке дурне балака!
Хто цей ліс хоче вирубать? І хто це його море
тут зробе? Так воно як було, так і буде”. Коли
воно, со временєм, виселили там і наших родичів – і стало море. Кругом затопило» 12.
«Колись ходив старець і казав: “Воно шось
буде, шо оці-о, шо правлять, вони повтікають
звідсіля, бо побояться тут оставатися і залишиться пустеля така”» 13.
На питання щодо отриманої можливості
збудувати кращу хату одна з респонденток
образно висловила загальне ставлення населення до цього: «Казала моя мама так: “Єслі
ти на кого злий, шо тобі зло людина зробила,
то ти нікого і нічого не лай, а скажи: “Шоб ти
переселився”» 14.
Якщо переважна більшість респондентів
згадувала, що люди хоча й були дуже незадоволені, але досить покірно сприймали нові
владні плани, то деякі були непримиренними в
оцінці подій:  «В нас не було панів. Це козача
територія, ніяких панів не було, кроме комуністичних. Оце Калужино, Кам’янка, Мишурино, Бородаївка, Лихівка – оце не той, не було.
...А у владі були прийшлі. [А чому не ставили
місцевих?] Тільки перевірені люди були. А це
ж козачі села були споконвіку. [Це якось відбилося на характері людей?] Якась розкутість
у людини, шо гідність якась у нього єсть, не
халуй якийсь. Та вже воно витравилося (козацький дух) там за Совєтів» 15.
В іншій сім’ї, на Апостолівщині, розповідали, що коли голова родини дізнався про
майбутні плани щодо затоплення, він всі свої
численні військові ордени на блешні для риби
перекував 16. Звісно, найбільше страждали
літні люди (записані нами спогади вже від
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канців навколишніх сіл залишилися найкращі
спогади» 20.
Натомість на теренах Світловодщини чітко визначилися дві групи осіб, які по-різному
сприймають минулі події і навіть нині періодично між собою ведуть дискусії. Умовно їх
можна поділити на «новогеоргієвців» і «будівельників нового міста». Перші підтримують
колективну пам’ять про минулі події і озвучують їх як зло на колективних заходах, у пресі.
Інші вважають усе це недоречним. Про подібне свідчили і деякі відповіді наших респондентів, які звинувачували перших щодо
людської невдячності – адже їм держава
виплатила певні компенсації. Але найбільше
вразили слова одного із чиновників, який на
пропозицію місцевих ентузіастів щодо проведення пам’ятного заходу в місті, відповів:
«Кому сейчас нужны эти сопли-вопли?» І як
правило, саме в таких ситуаціях нечутливості до «місцевих смислів» проявляються й
ознаки певної міжетнічної напруги, коли одні
називають інших «ордою», «Иванами, не
помн ящими родства», а ті у свою чергу про
довжують затято повторювати, що саме вони
цивілізували цей край, «мы на месте диких
бурьянов в Табурище построили прекрасный
город» 21.
Не наважуємося давати безапеляційні оцінки минулому. Проте деякі виявлені архівні матеріали щодо переселень при будівництві ГЕС
підтверджують свідчення респондентів про
розбіжності між задекларованими намірами
влади і реальним їх утіленням 22. Матеріали
стосуються теми переселення людей Ново
георгієвського району, що розкривають масштаби планів будівництва, виконання будівельних робіт, залучення робочої сили, виконання
партійних обіцянок щодо дострокових переселень, які нерідко приносили додаткові труднощі людям, зривали терміни виконання робіт
тощо. Постанови Кіровоградського обкому
партії та виконкому обласної ради депутатів
трудящих розкривають ідеологію створення
показових населених пунктів, які не виправдали свого призначення, та масштабні плани
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грамовані тоді були гуляти в плавнях, – і
раптом їх не стало. У нас теж, от, різко впала
в школах дисципліна (це дехто відзначав).
Далі ми переорієнтувалися на степ. Ну, нема
плавень – де ж гулять? В степах там. А тут
на сім, на вісім – аж до Ленінського. Раптом
немає там нічого – це психічно дуже впливає
на людей. От вам середовище. [...] Ну, в нашому селі ще були росіяни, євреї були. Я думаю, вони також так сприймали. Я думаю, це
не пов’язано зі складом – це на скільки вони
корінні, мабуть, корінні це відчували глибше,
а ті, шо приїхали, якби не було, а переселенці з
першого коліна – вони так не сприймають середовище, це вже треба чекати поглибленого
сприйняття і другого-третього покоління людей, шоб вони вже відчули, шо це земля прабатьків. А ті, шо приїжджають, – ну, вони
звикли, як кажуть, відбулися, як кажуть,
легеньким переляком – і все. А... а корінне,
корінне... Я пам’ятаю, коли ставили топірці
по периметру майбутнього моря, ще повністю
вода не поглинула територію. А діди питають:
“Шо це ви забиваєте топірці?” – “А це, –
каже, – вода аж сюди прийде”. А вони такі:
“Як це? – Тут таке підвищення”. А діди кажуть, ... а діди кажуть: “Хлопці, ви ті топірці
повитягайте і отак забийте – ще вище вода
буде”. Вони казали, шо вода ще вище буде –
діди це казали: “Десь ці топірці метрів на
двадцять, на сорок. Точно!” Вже ті топірці
отам, а вода йде, безупинно руйнується берег
і зараз. В одному місці більше, в іншому –
менше» 19.
Характерно, що і представники іноетнічних груп населення Півдня, які досить довго
проживали в цій місцевості, спільно пережили з українцями найскладніші періоди в історії краю, ідентифікуючи себе з ними, уважаючи себе вже корінними. Наприклад, на
Каховщині колишні мешканці швейцарської
колонії «Основа», що також потрапила в зону
затоплення, пережили і репресії, і радянську
колективізацію. За словами дослідниці краю
А. Яблонської, «про цих людей, які вміли так
гарно господарювати, ділилися всім, – у меш-
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ним розподілом робочої сили. Режим назвав
цю вправу «систематизацією». Іншим прикладом виставкового екземпляра, що видавали
за дійсність, може слугувати під час Великого Стрибка наприкінці 1950-х років створення
підлеглими Мао Цзедуна картини здорових
селян і небувалих врожаїв за маршрутом прямування його поїзда.
Переселення було чимось набагато більшим, аніж просто зміною обстановки. Воно
виривало людей з оточення, у якому вони
мали навички та ресурси для задоволення своїх основних потреб, де були всі підстави для
самодостатнього незалежного життя. Переміщували їх в інше оточення, де всі ці навички
не мали ні найменшого застосування. Тільки
в таких обставинах і можна було чиновникам
зводити мігрантів до рівня жебраків, чиї слухняність і працю можна було купити за елементарний прожитковий мінімум.
Конфлікт між державними чиновниками та
фахівцями, які активно планували майбутнє
країни, з одного боку, і селянством, з другого,
був оголошений першою групою – боротьбою
між прогресом і мракобіссям, раціональністю
і марновірством, наукою і релігією. І все ж, як
наочно свідчать високомодерністські проекти,
ці «раціональні» плани, які нав’язувала перша
група, часто виявлялися провальними. Заплановані села не виправдали покладених на
них надій, хоча іноді ці сподівання були цілком щирими, але, безперечно, вони ефективно
розвалювали звичні природні соціальні зв’язки
населення і, таким чином, допомагали глушити
колективний протест.
На жаль, у нинішньому українському суспільстві актуальними є ті ж самі проблеми.
Усе це представлено в розповідях наших респондентів про чергові «оптимізаційні» заходи щодо нових «неперспективних» сіл, шкіл,
лікарень, бібліотек; заплановані земельні реформи зовсім не сприяють відродженню традиційних форм господарювання. Натомість
Південна Наддніпрянщина, як і вся Україна,
дедалі більше відчуває негативні наслідки
депопуляції, тяжкого екологічного стану. Ви-
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укрупнення сіл, що призвело до зникнення з
карти краю сотень населених пунктів, значна
частина яких була свідком історії України із
часів середньовіччя та епохи Козаччини.
«Віра у великі господарства, монокультурність, “правильні” села, зорані трактором поля,
колективне або суспільне сільське господарство було переконанням, підтриманим упевненістю, що до цього прийде увесь світ», – пише
американський антрополог Дж. Скотт, віднаходячи аналоги радянському досвіду модернізації у світовій практиці. Він наводить приклади з так званої віллажизації в Танзанії та
Ефіопії, коли масове переселення призвело до
руйнівних наслідків і в житті селян, і для нав
колишнього середовища 23.
Нові поселення завжди були невдалими
для жителів – і як для соціальної спільноти,
і як для підрозділів виробництва. Сам факт
масового переселення знищував дорогоцінний
спадок знань про місцеве середовище, землеробство і пасовища, а заодно і духовні надбання суспільства.
Так, Джуліус Ньерере більше 9 млн людей
переселив у села уджамаа, але багато із цих
сіл були адміністративними фікціями. Протягом свого президентства Ньерере відвідав
майже всі країни соціалістичного блоку, що,
очевидно, справило на нього неабияке враження. В іншому місці, у Танга, наприклад,
були випадки «потьомкінських сіл», які створювали для відвідування Ньерере, згодом їх
розбирали.
Подібна геометрична дійсність спостерігалася в Камбоджі при Пол Поту. Прямі стіни, прямі канали, повністю регулярні поля –
квадрати гектарів посівів рису. Концентрація
населення, примусові роботи, заборона на
переміщення або від’їзд, контроль раціону,
екзекуції.
У Румунії Чаушеску зруйнував сотні сіл,
щоб створити місце для нефункціонуючих міст
із «сучасними квартирами» (більш легкими в
управлінні), де сільську місцевість поділили на
зони суворої сільськогосподарської спеціалізації, ніби це було окреме підприємство з влас-
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хід чиновники шукають у зарубіжних інвестиціях. Наприклад, у китайській «допомозі»
щодо відновлення зрошувальних систем на
Херсонщині та їхній робочій силі. До чого
це призведе? Відповідь маємо в неймовірній
кількості застережень у світовій практиці.
Тож і надалі, не враховуючи власні традиції,
місцеві умови, ми приречені на повторення
негативного історичного досвіду.
Таким чином, глобальні проблеми сучасності тісно переплетені з регіональними і національно-державними. У їх основі – протиріччя світового масштабу, які зачіпають основи

існування сучасної цивілізації. Сьогодні ідеї
В. Вернадського і Римського клубу все ще не
реалізовані. В автобіографічній книзі «Людські якості» італійський мислитель А. Печчеї
вважає першими кроками на цьому шляху
окреслення зовнішніх і внутрішніх меж людської присутності. Зовнішня межа – це та
межа, яку не можна переступати в освоєнні
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВА Х
УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ
(на матеріалах поховально-поминальної обрядовості
Чернігівського Полісся)
Олена Боряк
УДК 393(477.51+476-192.2)
На прикладі обрядових дій поховально-поминального циклу, характерних для Західного й Центрального Полісся загалом і Чернігівського Полісся зокрема, виявлено риси етнічної гомогенізації та нівелювання проміжних зон,
а також ознаки локальної специфіки відповідних обрядів у зоні білорусько-українського пограниччя.
Ключові слова: українсько-білоруське пограниччя, Українське Полісся, Чернігівське Полісся, поховальнопоминальна обрядовість, етнічна гомогенізація, культурна взаємодія.
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Using the examples of exequies, related to the funerary customs and beliefs concerning the dead, and native generally to
Ukrainian West and Central Polissia and particularly to Chernihiv Polissia, the author shows a number of the features of ethnic
homogenization and intermediate zones’ smoothing, as well as a local specificity of appropriate ceremonies in the Ukrainian–
Byelorussian frontier zone.
Keywords: Ukrainian-Byelarussian frontier, Ukrainian Polissia, Chernihiv Polissia, exequies and interment, ethnic
homogenization, cultural interaction.

культури мешканців українсько-білоруського
порубіжжя як регіону етнокультурних взаємо
впливів нами обрано територію, що локалізується як прикордонні з Білоруссю землі
України в межах трьох північних районів Чернігівської області – Ріпкинського, Щорського і Городнянського. Ідеться про територію в
міжріччі Дніпра – Десни, яка, за визначенням
видатного білоруського етнолога й мовознавця Ю. Карського, лежить у межах широкої
смуги: з одного боку, – послідовного поширення на південь білоруських рис 2, з другого, – крайньої південної межі перехідних говорів, що дало підстави охарактеризувати її
як проукраїнсько-білоруський діалектний кордон. Ця територія особливо цікава з погляду
її ізольованості, що значною мірою зумовлено
характером природно-ландшафтних особливостей Полісся. Унікальні елементи архаїчної культури, завдяки природним умовам, які
утруднювали міграційні впливи ззовні, знач
ною мірою зберігаються і досі.
Наше завдання полягає в тому, щоб на матеріалі поховально-поминальної обрядовості
показати, які ознаки визначають спільність
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У процесах формування етносів прикордонні простори завжди відігравали особливу
роль. Ідеться про порубіжжя, закріплене прикордонною лінією, яка розмежовує населення
по її обидва боки, робить їх належними до
іншої країни. Саме на прикордонні відбувається постійна взаємодія його мешканців, що
дозволяє вести мову про формування певного
культурного пограниччя. Відтак, за визначенням дослідників, він є центральним пунктом
для утвердження, виклику, рефлексії та нового
відкриття національних ідентичностей 1.
Концепція пограниччя – надзвичайно продуктивна для етнолога передусім з погляду
розгляду спільності культурних особливостей,
що, вочевидь, пов’язували між собою людей,
які мешкали по сусідству. До того ж таке культурне середовище загалом і його етнографічна
спадщина зокрема у своїй структурі має різні за походженням і складом частини, що дозволяє вести мову про культурний плюралізм,
культурну різноманітність, а відтак – етнокультурну гетерогенність.
Для порівняльного аналізу, узагальнень, а
також виокремлення специфічних рис духовної
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жінки («баб кликали»), а чоловіка – чоловіки.
Серед особливих варіантів – «як старий умірає – то старіших [кличуть обмивати] *, а як
молодий – молодших» (с. Конотоп) 5. Привертає до себе увагу той факт, що локус, куди виливали «мертву воду», в обстеженому регіоні
має виразну сталість: з-над двору «під кут, де
ікони» («в угол хати») (сс. Хотівля, Вороб’їв,
Смяч). Типове і пояснення: «Тую воду вилівають, де ікони стоять под кута, викопують ямку
і віносять, вилівають воду туди. [А чого?]
Шоб не ходілі тудою люді і худоба, бо, счітай, то уже мертва вода, дак, шоб она нікуди
не розлівалась» 6. В інших варіантах подано
універсальну вербальну формулу: «те мєсце,
де люди не ходять», під паркан. Принагідно зауважимо, що виливання «води з мерця»
під покуть зафіксовано також Н. Гаврилюк у
суміжних місцевостях Київського (с. Шпилі
Іванківського р-ну Київської обл.) і Житомирського Полісся (с. Селезівка Овруцького р-ну
Житомирської обл.) 7.
Облаштування людського простору, у якому перебувало мертве тіло, передусім демонструвало турботу про померлого, його душу.
Тіло розміщували за загальноприйнятим
каноном: головою – до покуті, ногами – до
дверей. Нами зафіксовано свідчення, що тіло
інколи могли класти на стіл: «У нас, як умре,
та лежить на столі» 8. Перше, про що дбали, – це запалення воскової свічки («провіднічок» – с. Хотівля). Зазвичай її встромляли
в посуд, наповнений зерном, який ставили на
вікно (сс. Конотоп, Смяч, Вороб’їв), рідше –
на стіл (с. Хотівля), пильнуючи, щоб вона
весь час горіла, допоки покійник перебуватиме в хаті. Показово, що особливих регламентацій щодо зерна (жита або пшениці) нами
не виявлено (звідси поширена й універсальна
лексема «зерно»). Найчастіше, як і загалом в
Україні, після погребіння його висипали курям. Свічки, що не догоріли до моменту виносу труни з хати, гасили і клали під праву
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культурної спадщини, а які – локальну специфіку означеної зони українсько-білоруського пограниччя. Розгляд різновидів обрядових
реалій, відповідно, пропонуємо здійснити за
ключовими етапами: обмивання тіла покійного й приготування до погребіння, включаючи
вбирання та укладання / спорядження труни;
облаштування людського простору, у якому
перебувало мертве тіло (до моменту винесення
небіжчика за межі хати); нічне «чергування»
біля померлого рідних та близьких; винесення
труни з хати й жалобна хода; погребіння тіла
на цвинтарі; поминальна трапеза, післяпоховальні обрядодії.
Спеціальне опитування нами було проведене 2009 року під час експедиційного виїзду
співробітників «Українського етнологічного
центру» Інституту мистецтвознавства, фольк
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського
(далі – ІМФЕ), здійсненого під керівництвом
Г. Щербія, зокрема, до сіл Вороб’їв (Ріпкинський р-н), Смяч, Тур’я (Щорський р-н),
Хотівля, Конотоп (Городнянський р-н). Враховуючи вік наших інформанток (найстарша –
1919 р. н., наймолодша – 1940 р. н.), можна
стверджувати, що нами зафіксовано реалії початку – середини ХХ ст. Окремі новації, про
які свідчили респондентки, не порушили цілісності розглядуваного обрядового комплексу, а
тому можна вести мову про сталість і збереженість його архаїчних рис.
Для порівняння залучено матеріал, зафіксований на Гомельщині. Відразу зазначимо,
що фактографічний матеріал з теренів Гомельського Полісся, порівняно із Чернігівським
Поліссям, наразі не настільки репрезентативний. Цінним для нас є, зокрема, доробок
білоруських колег – монографія В. Сисова 3,
а також публікація матеріалів фольклорноетнографічної спадщини з різних районів Біло
русі, зокрема Жлобінського району Гомельської області 4.
Для української традиції загальновідомим
було уявлення про шкідливі й водночас оберегові властивості «води з мерця». У всіх обстежених селах діяло правило: жінку обмивали

* Тут і далі уточнення автора подано у квад
ратних дужках. – Ред.
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рала людина, відчиняти ворота – їх зачиняли
лише з винесенням гробу на цвинтар.
Іншим суттєвим компонентом піклування
про «мертвяка», своєрідною формою його посмертного частування було розміщення на вік
ні гостинців. За нашими спостереженнями,
це стійка локальна реалія (разом з місцем –
на вікні). До номенклатури «гостинця», що
його ніс із собою кожний, хто йшов до хати,
до «мєртвєца», уходив стандартний для такого
роду випадків перелік продуктів: «хто прянік,
хто канфету, хто мандаріну, хто яблуко – усі,
хто нє йдє, щось несе, обізатєльно» 14, а також
пляшка води, горілки, мед. Певним чином мог
ли розрізняти покладання цукерок / пряників
і хліба. Останній клали окремо на стіл. Додамо, що в обстежених селах побутував звичай,
за яким з «гастінцем» до наступного померлого обов’язково йшла рідня попереднього: «От
умер мой хазяїн, а через 40 днів учителька
тоже умерла, то я носила гостинці – дак нада
передачу нести – коржики, печеня, канфет,
бутилку води, бутилку. Я іду, становлю це
коло мертвяка, а гостінцем – трохи на вокно, а
то, хто у хаті є, – тим роздаю, і по дорозі, кого
встрєчу, – свого поминала» 15.
Окремого висвітлення вимагає обов’язкова
присутність у внутрішньому просторі хати, де
готувалися до похорону, хліба. Усі інформанти
свідчили, що після того, як помирала людина,
треба було подбати про «панахіду» – випічку,
як мінімум, однієї або трьох і більше хлібин, а
також пиріжків, коржиків («починают пекти,
як тільки помер» 16). Зазвичай хліб випікали
круглої форми. Обов’язковим обрядовим дійством було розламування ще гарячого, відразу
з печі, виробу, «щоб дух пошов по мертвяку
хлєбний. Розламують хлібину, як спечеться.
Хто пече – той розламує, і вгощають [присутніх]» 17. Хліб також викладали на стіл. З випеченою напередодні хлібиною йшли на могилки,
і той, хто ніс її, першим перетинав вхід до кладовища. Проте після завершення погребіння,
на відміну від «гастінців», що їх роздавали
на могилках, хлібину могли повернути додому (варіант – віддати батюшці (с. Конотоп)),
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руку мерцеві в домовину. Уважали, що залишену деінде, її можна використати для чарування – «щоб вєдьма не наколдовала» 9. За
іншим свідченням, свічку залишали на вікні
до сорока днів.
Виявом турботи про душу померлого було
виставлення «води» (свяченої води; набраної
в колодязі). Необхідність у цьому скрізь пояснювали потребою душі, яка все ще перебувала в хаті – «духи ходять», а відтак її «дух
випиває» 10: «А душа дев’ять днів в хаті по
вуглах, а тоді до 40 днів кругом дому вона
ще, а на 40-й день душа одходить на небо» 11.
В обстежуваній зоні взята вранці з колодязя
вода є універсальним атрибутом, який супроводжував перебування тіла в хаті, а також
деякий час після погребіння. Зауважимо, що
воду скрізь виставляли саме на вікно, хоча подальша дія мала специфічні локальні ознаки:
воду впродовж сорока днів щодня вранці міняли: «Каждий дєнь до схода солнца нада поменять ету воду, ну винєсти, висипать, вилєть
под угол дома, дє ікона, і другу набрать, і дак
сорок днєй» 12. Про надзвичайну архаїчність
цього звичаю та глибокі витоки свідчить запис
із с. Смяч, де одна з інформанток згадала, що
колись «у нашему селі, я знаю, кажний день
на могилки носили воду, кажний день бєгалі.
Принесе воду, і поливає могилу. У нас кажут,
на матері не можна плакать. А сниться: що це
ти на мене і ллєш, і ллєш воду?» 13.
Зафіксовано також варіант, коли вода стояла
недоторканою впродовж усього терміну, після
чого (якщо не випаровувалася) її виливали.
Привертає до себе увагу і той факт, що, попри розмаїтість термінів, упродовж яких «воду
для душі» тримали в хаті, а це зазвичай 9-й,
12-й, 40-й поминальні дні, на більшій частині
північно-українських територій, у всіх обстежених селах на півночі Чернігівщини він зводився
виключно до 40 днів. Зауважимо, що звичаю
чіпляти рушника (так само «для душі»), відомого на суміжних територіях, тут не виявлено.
Проявом піклування про душу та одночасно
знаком надзвичайної події було, очевидно, дотримання правила відразу після того, як поми-
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лежить, не поклала у дамавіну. А муж умєр –
то шо вже в нього не було – все поклала: і
штанов штук двоє, одні наділи, а одні дак поклали, збоку, шо під голову. Я дак рабіла. А як
я умру – то і світерок оставіла, і штани купіла
харошіє, крємпліновиє, савєтскіє» 21.
Незмінним залишається правило вдягати,
по можливості, нове вбрання: «Загоді готують: щоб сорочка була нова і штани нові, і юбка
нова, і джемпер новий, і щоб все було нове, як
з-під молотка» 22; «Одягалі те, що було готове.
Що не було, то шукалі. Старалісь, щоб новейше що-небудь. Раньше називаліся спідніци,
одягалі обізатєльно сорочку вишивану полотняну, фартух подв’язувалі – харанілі дак, як
люді хаділі тагда. Ну, а зараз – ніхто нічого.
Двє хусткі: одну зав’язалі, другу – по падушкє. Юбку якусь, чи спідницю, тапкі і чулкі.
Тєпєрь уже не спадніци, а плаття» 23. Під спину обов’язково підкладають «чисту постілку».
Щодо взуття, то маємо свідчення, що колись ноги обмотували намітками, онучами,
босими ніколи не ховали; тепер повсюдно
інформують про «новиє туфлі», «тапочки».
У випадку, якщо щось забували покласти,
звичай «передавання» забутого широко побутує і на цих теренах: «Як забудят і пріснітся сон, шо шось там недоклалі, слєдующаго
харонят, то кажут, передать надо. Кладут у
другу дамавіну, а буває, що і не дозволят – я
не знаю, для чого ти кладеш. А нє – просто
на сваєй мaгілє викопаєт ямочку і закопаєт
туда. І всіо» 24.
Тут відомий звичай вкладати в «дамавіну»
два фартухи («запонка»), але у випадку, коли
ховали «бабу – ту, що бабіла». Ідеться про
звичай назначати «другу» бабу, в обов’язки
якої входить, зокрема, купання дитини та приготування обрядової каші: «От я роділа дітя
і беру її у баби, і я буду класті дві запонкi, у
гроб. Одiн обв’яжуть, а другий – у гроб кладуть, під бочок. Для того, шо вона мені дважди баба. Дак вона мені баба – свекруху бєруть
в баби, вона вже і дак матка, баба, і ще вона її в
бабу взяла. Або візьму чужую бабу – все одно
вона мені баба. У мене подруга – баба» 25.
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щоб розділити її (не розрізаючи) для споживання на поминальному обіді.
Щодо виготовлення та облаштування «домовіни» (варіант – «гроб») і приготування
тіла до погребіння, то тут ідеться про загальновідомі реалії, що їх фіксують по всій території України, – покладання частини стружок
(«трєска») на дно домовини, у подушку й спалювання решток у дворі («ненормальні в печі
топили... – кажуть, що судьба єй погана») 18.
Зауважимо, що нами не виявлено застосування при виготовленні домовини спеціальної мірки, яку фіксують, зокрема, у Центральному й
Західному Поліссі. Подушку повсюдно набивають сіном, пахучими травами (м’ята, явір),
подеколи освяченими на Трійцю (с. Конотоп).
Широковідомою виявилася заборона вкладати в домовину подушку з пір’я: «Адамова
мати – знаєш? – та положила подушку [дочці], що Максим застрєлів на болоті, подушка
та розпалася, да пєр’я ж їй у рот і в очі лєзє,
дак вона сниться маті: нащо ти, мамочко, поклала сю подушку, шо у мене полон рот пєр’я
і повніє очі? Дак що не милися, ти, голубочко,
класти [подушку з пір’я]» 19. Зазвичай подушку накривають вовняною хусткою («платок»),
передусім жінкам.
Характерною ознакою обстежених на півночі Чернігівщині сіл є те, що при облаштуванні домовини вкладання додаткового («друга одежа», «на запас») одягу тут представлено
епізодично (на відміну від поліських сіл Рівненщини і Волині, рідше – Житомирщини).
У записаних нами інтерв’ю, навпаки, респонденти твердять, що «колісь нічого не клали [у
домовину], тепер, як умре, із жалю шо попало
кладуть. Напрімєр, я умру, то можуть спадніцу, сорочку мені положить, платок лишній, а
колись – може і дак кидали, із жалю» 20. В іншому селі жінка стверджувала, що це правило
в них ніколи не було обов’язковим, його почали
дотримуватися в останнє десятиліття: «От син
у мене умер, дак я тоді – сарочечка осталась
і штани – дак нікому не оддала, а тєпєрь лєжит, і на душі толькі картіть, шо нікому не
оддала. Уже сину казали – забери, чого воно
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ли «постєль», на якій лежало тіло, протирали
все всередині «тряпачкай».
Тепер, після прощання у дворі, домовину
ставлять на машину, не так давно – на підводу, проте, за свідченнями інформантів, колись
її тільки несли на ношах («нарах») – «хоть і
далєнько, а всьо равно несуть на нарах, ушестьох несли, не мінялись» (с. Вороб’їв). Як згадують, тут відомий звичай «нести мєртвяка по
зеленій дорозі» 29, для цього діти кидають перед ходою, до самого кладовища, зелені гілки
з дерев (с. Смяч). По дорозі на цвинтар жалобна процесія зупиняється на всіх перехрестях, поворотах, як лягає шлях – біля школи
(с. Смяч), а також біля окремих дворів.
Серед універсальних атрибутів, задіяних
у поховальній обрядовості, варто виокремити
дію з хлібом. За свідченнями, якщо хода зупинялася біля якось двору, його господарі виносили з дому на тарілці хліб і сіль і з тим мусили
йти за домовиною до повороту на кладовище,
після чого поверталися додому. Хліб у звичайний спосіб ця родина невдовзі споживала на
обід 30. Нагадаємо, що тим часом хтось із процесії і далі ніс на могилки свій кошик (вузлик)
з «гастінцами».
У могилу домовину опускають на мотузках,
колись (або в кого є – і тепер) – на полотні.
Тут досі прийнято кидати в яму гроші (варіант – три жмені глини). Хрест ставлять у ногах, «щоб он [небіжчик] дивився на хрест» 31,
в’яжуть «набожнік» (с. Вороб’їв). На зворот
ному шляху на воротах кладовища, хтось із
рідні всім присутнім роздає гостинці, запрошує на обід. Обов’язковим правилом було
нагодувати обідом усіх, хто допомагав при
похороні – обмивав і вбирав тіло, робив, споряджав і ніс домовину, копав могилу.
Поминальну трапезу повсюдно називають
«обідом» («обєд», «абід»). Неодмінною поминальною стравою було «коліво» – в усіх обстежених селах його виготовляють з «бєлої булки» (варіант – бублики), яку кришать у теплу
переварену воду. Лише в сс. Хотівля, Смяч
додавали мед (нині – цукор). Незмінним залишається ритуал на початку трапези скушту-
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Окремо зазначимо, що при спорядженні
«віка» характерною особливістю виявилася
усталена традиція накривати його лише «утіральником» (шматком полотна, скатертиною,
покривалом) і не викладати на нього хліб. Зазвичай полотняний виріб забирав священик
після закінчення служби.
Звичай залишатися в хаті, де лежав «мєртвєц», на «ночлєгі» із читанням півчою Євангелія та наступним пригощанням присутніх «вечерею» є повсюдно відомим, він і досі побутує.
Як свідчать інформантки, колись приходили
«глядіть» удови. Тепер зазвичай іде хтось із
близької рідні. Для них обов’язково готують
пісну вечерю («обід»), до номенклатури страв
якої входять «картофель с алією, салати, рібa,
сельодкa, квасоля тоже посная, гарілку ставляют» 26. Під час вечері знову (але вперше за
цей день) свіжовипечений, а отже, досі гарячий
хліб розламували й роздавали тим, хто був на
вечері. За іншим варіантом, «ми готовимо, дак
оладок яких напекти, чого, і, обізатєльно, хоть
суп, хоть таке – щоб пара пройшла. І первим
долгом поставить тарілочку покойніку на покуть, а тоді ж уже насипають всім на стіл» 27.
Поховальну ходу розпочинали з виносу тіла
з хати. Нині цьому передує церковна служба та відспівування, що їх править місцевий
священик за участю «пєвчих» у хаті. Неод
мінними атрибутами обрядодії була свячена
вода, а також кропильце з колосків жита, яким
«батюшка» кропив у хаті. Залишки води разом із кропильцем забирали на могилки. Для
досліджуваних сіл традиційним було обрядове
обсипання житом самої «дамавіни», порога, а
також дороги від хати до воріт – ця обрядодія
була загалом поширеною по всьому Поліссю.
Двері хати, відразу після виносу домовини,
годилося зачинити (так само, як і ворота), що
спеціально мотивувалося: «чтоб в скорості
нє било покойного знову» (с. Хотівля), «закривають двері, от уліци, кажут, щоб другого покойніка не було в хаті» 28. Ті, хто залишалися у внутрішньому просторі – «блізкіе,
кому можна всьо доверіть», – вимітали зерно
(і віддавали курям), вимивали підлогу, збира-
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мість на покуть і на кути стола виставляють
миску з гарячою картоплею – так, щоб по хаті
йшла пара.
Наостанок варто згадати про ще один
своєрідний звичай, добре відомий на всьому
обширі Полісся. Він представлений також у
записах із чернігівських сіл на українськобілоруському пограниччі. Ідеться про таку обрядову реалію, як заборона впродовж 40 днів
після смерті кого-небудь із близьких мазати
(білити) хату із стійкою вербальною формулою мотивації – «щоб не замазать очей на
тому світі» (с. Смяч). Так само, доки покійного не поховають, утримувалися від прання, шиття, консервування – «ну, не можна».
Про стійкість подібної регламентації свідчить
записана нами оповідь: «Мой дєдушка умірав, то казав: “Машо, подбєлі хоч трохи, бо
я умру, будєт грязно цєлих 40 днєй”. – Я це
добря запомніла. – “Бо я сьогодні вмру”. –
І подбєліла. – “Ну що, ти вже одбеліла?” –
“Одбєліла”, – кажу. – “Ну от і добре, буду
умірать”. – І умєр. Ну що йому було?» 33.
Досліджувані різновиди звичаїв поховальнопоминального циклу Чернігівського Полісся
та виявлені в них специфічні локальні риси
можуть бути зіставлені з етнографічними відомостями, зафіксованими на території Гомельського Полісся. Повторюваністю на території
Українсько-Білоруського Полісся вирізнилися
такі обрядові реалії, як обмивання померлих:
чоловіка – чоловіками, жінку – жінками;
«ручнік» як атрибут спорядження тіла, але
не належний душі 34; очищення внутрішнього
простору хати після винесення домовини; застосування в поховальній обрядовості гілок
ялини (на Гомельщині нею «абкідиваюць» машину, на якій везуть гроб 35); поховальна хода із
зупинками на перехресті («скрижаванні») доріг; «абед» з обов’язковими гарячими стравами
(хліб, картопля); номенклатура поминальних
страв – коливо (на Гомельщині – «канон»)
з води, булки та цукру, а також борщ, каша,
«бліни» (на Чернігівському Поліссі казали
«млинці»). Спільними були дати поминання
померлих (та лексеми на їх означення) – «тре-
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вати три ложки колива. Перелік страв, що їх
готували на жалобний обід, був досить скромним: зазвичай це були пісні страви – борщ
(«друга єда» – с. Смяч), квасоля з грибами,
риба («сельодка»), каша (переважно пшоняна,
але могла бути і ячнева, гречана, тепер – рисова). У с. Смяч спеціально застерігали: «щоб
нє жареного, нє печеного». Окрім того, серед
страв на поминальному столі називали холодець («захолод»), вареники, «блінчікі» («латки», «налісники»), коржі, останньою стравою
подавали кисіль. Додамо, що на стіл ставили
всі «гостінци». Нині традиція «скромного
обєда», як і в інших місцевостях України, зникає – інформанти жаліються, що «як заховают мертвєца, Господи, чого тільки не готовят,
яка у кого змога» 32.
Щодо обрядодій другого дня після похоро
ну (або ще казали «третіни»), то в селах північних районів Чернігівщини повсюдно виконуваним дійством було відвідання «могилок»,
відоме під назвою «нести сніданок» («обєд»),
традиційне для всього обширу Полісся. Фактично йшлося про завершення жалобної трапези, тільки тепер на могилі померлого, за незримою участю в ній останнього. Ця трапеза
була завершальною в ланцюзі післясмертного
годування «покойніка». Наступне його пригощання відбуватиметься лише на свято та
спеціальні календарні дати – «дєди». До «сніданку», відповідно, входила «холодна закуска», але це також могли бути і залишки борщу, каші, коржики, пироги. Беруть із собою
горілку, вино, воду. На могилі розстеляють
«утіральнік», викладають принесені наїдки,
поминають. Усе, що лишається від «сніданку»,
закопують у ямку на могилі (с. Хотівля).
Наступними влаштовують «дев’ятіни» –
на 9-й день, «саракавіни», «великіе помінкі» – на 40-й день, рідше – півроку, а також
рік («годовщіна»). На дев’ятини на «обєдню»
(с. Хотівля) годиться запросити передусім
тих, хто брав участь у похороні («причетних»),
на 40-й день дбають про те, щоб занести в
церкву «панахіду». У с. Вороб’їв на «великі»
поминки хліб спеціально вже не печуть, нато-
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експедицій, організованих Державним нау
ковим центром захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф МНС України під
керівництвом Р. Омеляшка. Частину записів,
зокрема у Володимирецькому, Дубровицькому районах Рівненської області, здійснено
в межах проекту «Українського етнологічного центру» ІМФЕ «Шляхами Чубинського»
(2011). Зважаючи на узагальнений характер
аналізу польового матеріалу, дані щодо його
паспортизації подаватимемо вибірково.
Найпершим ритуальним дійством є обмивання тіла покійного («мрець», «покойнік»,
«мерляк», «мерець»). Одна з найхарактерніших обставин – це те, що померлих жінок обмивають лише жінки, а померлих чоловіків –
лише чоловіки, зазвичай старшого віку.
Загальновідомими є уявлення про шкідливі
властивості «води з мерця», «мертвої», «смертельної», «змертвльонної» води». Проте, на
відміну від обстежених сіл Чернігівського
Полісся, поводження з такою водою має певні варіанти, які можна розглянути за схемою:
усередині хати / за межами хати. У першому випадку таким локусом називали лише піч
(інша назва – «під кучки»). У зовнішньому
просторі її могли виливати під хатою («підош
ва», «стіна», «німа стіна»). Серед інших локусів називали хлів, паркан, кухню, січкарню,
ямочку в кутку, рівчак, «пущу» – місце, де
росли старі дерева, зокрема груша та яблуня,
а також дуб. Універсальним мотивуванням вибору такого місця повсюдно фіксується вербальна формула «де люди не ходять» або «в
тінь, на сонце не можна».
Щодо атрибутів, які ставили поряд з тілом
померлого впродовж усього часу його перебування у внутрішньому просторі хати, то їх
застосування мало чіткі регламентації. Під час
перебування тіла в хаті для душі спеціально
призначалися свічка, хліб, коливо, вода, деінде – рушник. У всіх обстежених селах у буханець хліба встромляли свічку, яка горіла цілу
ніч (варіант – поки батюшка не прийде). Недогарок зазвичай укладали в домовину («туди,
на той світ»; варіанти: її запаленою несуть до
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ці дзень», «дев’ятіни» / «дзевяціни», «саракавіни», а також звичай запрошувати на «абєд»
усіх, хто брав участь у похороні 36.
Задля глибшого розуміння специфічних
рис поховальної обрядовості зони Чернігівського Полісся, що входить до українськобілоруського прикордоння як регіону етно
культурних взаємовпливів, уважаємо за
доцільне бодай побіжно розглянути її складові з погляду побутування на Українському
Поліссі загалом. Українська частина Полісся,
згідно із чинним адміністративно-територіальним поділом, охоплює північні райони
Чернігівської, Київської областей, Житомирську область (окрім південних районів),
Рівненську й Волинську області (за винятком крайніх південних частин двох останніх
областей). Ми цей термін передусім використовуємо в значенні етнографічного регіону. Його південну межу (відповідно до межі
поширення українсько-поліських говорів)
умовно проводять по лінії: Луцьк – Рівне –
Корець – Шепетівка – Чуднів – Володимир-Волинський – Житомир – Київ – Ніжин – Глухів 37.
Це дозволяє вести мову про локальну зону,
яка, з одного боку, демонструє єдність в етнокультурному відношенні, з другого, – створює
благодатне підґрунтя для визначення специфічних особливостей, які виникли в результаті
тривалої в часі українсько-білоруської взаємодії. Із сукупності таких відмінних рис формується своєрідність обрядово-ритуальних традицій тієї чи іншої території. Мета є досяжною
завдяки зібраному нами на теренах Західного
і Центрального Полісся емпіричному матеріалу. Мовиться про авторські польові записи,
зафіксовані від мешканців Полісся (або від
переселенців з поліських теренів) упродовж
2003–2013 років, зокрема в Камінь-Каширському (Волинська обл.), Зарічненському,
Володимирецькому, Дубровицькому, Рокитнівському (Рівненська обл.), Ємільчинському, Новоград-Волинському, Народицькому
(Житомирська обл.) районах під час роботи
у складі комплексних історико-етнографічних
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коли додатковим атрибутом цього дійства була
вода – у невеликій посудині її ставили близько до вогню, так, щоб вона поволі нагрівалася.
Спорядження («ладання», «ріхтування»)
труни в селах вирізняється стійким звичаєм
накладання значної кількості різних найменувань домашнього полотна, а також дублювання одягу для померлого. Майже повсюдно інформанти свідчили, що гроб виробляли
за розмірами більший, аніж потрібно було за
міркою, зокрема й для того, щоб «туди більше одежи влізло», «налажують, що страх».
При цьому мотивації мають стійкий характер:
«в домовину на переміну», «щоб в парі було»,
«про запас», «щоби було у що переодягнутися / перебиратися / перемінятися / убиратися / змінитися на тому світі»; поширеною
виявилася вербальна формула з указівкою на
необхідність переодягнутися, як треба буде,
на Страшний суд. Запасний одяг простеляють
на дно домовини так, що він відтворює почерговість його вдягання. Віко («вічко», «вєчко»)
труни накривають «настілником» (рушником,
хусткою), а поверх кладуть хліб.
Звичай ночівлі в хаті задля молитви за
душу, а також «вечері» біля померлого, був
добре відомий. Він мав свою специфіку: зазвичай на ньому не давали скоромного (крім
випивки), а також рідких страв, натомість традиційними були пироги (з бобами).
Головна акція, яку виконують під час винесення труни (тіла), зводиться до символічного
прощання з хатою, яке відбувається на порозі хати. Триразове опускання / піднімання
труни зафіксоване майже повсюдно, до цього
можна додати звичай перестилати поріг полотном (перкалем), яке потім віддавали комусь із
бідних. Так само спеціально піклувалися про
двері (до хати, до хліва з худобою) і, відповідно, пильнували їх відчиненість / зачиненість
(залежно від місцевої традиції) після винесення труни, мотивуючи: «щоб дух не зайшов»
(с. Велика Цвіля Ємільчинського р-ну Жито
мирської обл.), «давати дорогу покійному»
(с. Бараші Ємільчинського р-ну Житомирської обл.). На Житомирщині яскраво пред-
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кладовища, де кидають у гроб – «освіщають
дорогу» 38; кидали в піч, щоб згоріла 39). Окремо на стіл клали хлібину. Серед інших зафіксованих нами варіантів: відразу після смерті
людини хтось із родичок випікав три маленькі
житні галушки, звідси і примовка: «На селі
хтось умер – будуть свіжі галушки» 40. Щодо
подальшого обрядового використання цього
хліба, то воно дещо варіювалося. Найархаїчнішим є його «рух» від хати «мерця» разом із
труною (тілом) до кладовища (зазвичай хліб
клали на рушник, яким стелили віко домовини), а після погребіння – зворотний рух до
вихідної точки, де його кришили в коливо або
ділили й викладали на стіл, споживаючи на
жалобному обіді. Подібно до хліба, коливо також несли на «могліци» слідом за домовиною.
Надзвичайно стійким атрибутом на всій
території Західного і Центрального Полісся була вода, яку ставили на покуті (але так
само на вікні, на діжці) на 9-й, 12-й, 40-й по
минальні дні, кожен день «міняли». Потім її
виливали в те саме місце, куди перед тим лили
«воду з мерця», але також: під покуть у хаті,
у піч (грубу), на могилу (на другий день), її
хтось із рідні випивав (якщо не випаровувалася). Біля води деінде вивішували «ручнік»
з подібною мотивацією («для душі»). Окремо
зафіксовано звичай спалення такого рушника
в печі через рік, пов’язування його на хрест.
Спеціальні застереження були і щодо виготовлення «труни», «гроба» (найпоширеніші
лексеми). Добре збереженим і понині залишається звичай спеціально вимірювати довжину
труни під тіло (так само, як і ями на цвинтарі).
Для цього використовують мірку (у тому числі коцюбу або очеретину), яка відома під різними назвами, зокрема «тичка», «кийочок»,
палка, ломака, «паліка». Серед повсюдно відомих варіантів – спалити її, кинути в яму,
покласти на могилу.
Найпоширенішим способом утилізації
стружки з гробу було притрушування дна й
спалювання решток. На тому самому вогнищі
деінде спалювали одяг, у якому померла людина, а також сіно з машини, де стояла труна. Ін-
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назва «обід» («обєд»), подеколи з уточненням:
«жалобний обід», «обід похоронний». Побутують також лексеми з ключовим словом «вечеря»: «поминальна вечеря», «послєдня вечеря»,
а також «поминки», «причинна», «похорон».
Головною поминальною стравою називають
«коливо» (назви «канун», «сита» трапляються
лише епізодично). Його виготовляли із солодкої води (для цього брали мед, інколи – цукор) з додаванням шматочків хліба («булка»,
коржики, пряники, «біле» печиво). Набір традиційних поминальних страв також вирізняється своєю сталістю: це борщ або «капуста»,
каша, кисіль («вишибайло»), а також вареники
(зокрема, з маком, ягодами, кашею), голубці, пироги (зазвичай із квасолею), картопля,
м’ясо, налисники / млинці, «канпот» або юшка
із сушених грушок, ягід або власне грушки без
юшки тощо. Головні страви подавали гарячими («щоб пара йшла в хаті») 41. Цю норму не
тільки добре пам’ятають, але й понині мотивують – «щоб душі було весело» 42.
Обрядові дії, що відбувалися на другий
день після похорону (лексеми «третини»,
«третіння»), позначені побутуванням звичаю «нести сніданє» («обід», «сніданочок»,
«одвідани») покійнику або «будити / кликати / звати покійника». «Сніданнє» – це
переважно наїдки, які залишилися після жалобного обіду, але у спрощеному вигляді (формула «сухе»). Окрім колива, – вода, цукерки,
хліб / пряники / печиво, а також мед. Принесене розкладали на застелену рушником могилу й гуртом споживали.
Складовою обрядодій третього дня поховального циклу в Житомирському, Рівненському, Волинському Поліссі був звичай «гріти покійника».
Подальше поминання померлих, як правило, фіксується на 9-й, 40-й день («сороковини», «сорокова»; «гарячий обід»), «роковини»
(«годовини», «годова»), а також поминальні «дєди» («мертвих вечеря»), «Навський
(Мертвих) Великдень» після Пасхи, Проводи. Майже повсюдно в досліджуваних селах
Українського Полісся виразно представлена
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ставлене поетапне виголошення «прощення»
(у різних варіаціях) – у хаті, на порозі, на
подвір’ї, по дорозі на кладовище, на кожному
повороті, із зупинкою на кожному перехресті,
«скільки разів стануть», на границі села, біля
могили, «як в яму опускають».
Вилучення мертвого тіла з людського простору тягнуло за собою акції застережнооберегового характеру, метою яких було знешкодження можливих негативних наслідків
перебування померлого у внутрішньому просторі хати, з одного боку, та забезпечення
позитивних характеристик задля подальшого мешкання тут живих, з другого. Тому повсюдно на лаву («німа лава»), де лежало тіло,
«сіяли» житом/пшеницею, деінде – маком,
хмелем, ще й так, щоб захопити при цьому
місце (лаву), де перед тим було покладено тіло
померлого, а також присутніх на той момент у
хаті людей. Лавку, на якій лежало тіло, додатково перевертали, присідали на неї тощо.
Звичай винесення / несення хліба під час
ходи жалобної процесії побутував, зокрема, на
Житомирському Поліссі. У переважній більшості випадків (там, де традиція несення хліба за гробом ще збереглася) з ним вертаються
додому і ним поминають. На всьому обширі
Українського Полісся по дорозі на кладовище («могилки», «могліци») поховальна хода
обов’язково зупинялася на перехресті – «де
хрести стоять».
Добре розвиненим, зі значною кількістю
побутуючих варіантів, виявився комплекс вірувань, пов’язаних із «вартуванням» померлого на брамі кладовища. Про це свідчать, зокрема, лексеми назв: стоїть «на стражі», «на
сторожі», «на варті», «на посту», «при должності». Добре збереженим виявилося уявлення, «що мерці виходять стрічать», а той, хто
помирає, стає на воротях кладовища і «сторожує» / «вартує»; він же відкриває ворота на
«могилки», свій «пост» передає тому, хто пом
ре наступним тощо.
В обстежених селах, а фактично на всьому
поліському просторі – від Київщини на сході
до Волині на заході – переважно фіксується
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рубіжжя Чернігівського й Гомельського Полісся уможливив визначення локальних рис
відповідної обрядовості. До них ми насамперед зараховуємо предметні елементи обрядової структури, а саме: хліб (гарячий хліб «для
душі», хліб-«панахіда», хліб, яким супроводжували поховальну ходу), а також воду, яку
ставили для душі на вікні (при переважній
відсутності звичаю чіпляти туди ж «ручніка»,
класти шматок хліба, як це робили на Гомельщині). Територія українсько-білоруського пограниччя, яку ми розглядали, є цілісною також
з погляду стабільності сорокаденного терміну
для тримання на вікні відповідних атрибутів
(свічка, вода, гостинці). Це свідчить також
про те, що терміни посмертних навідувань покійником своєї хати і час, упродовж якого тримали для душі воду, на цій території збігалися.
Деяку специфіку простежуємо на локальному
рівні – передусім мовиться про звичай виливання «мертвої води» знадвору під покуть;
не класти в домовину додаткового одягу. При
цьому йдеться про збереженість не тільки зовнішніх атрибутивних ознак, але і їх внутрішнього змісту.
Подальша передача з покоління в покоління, зокрема, і цієї поховально-поминальної
традиції в усьому розмаїтті її варіантів є запорукою функціонування в умовах наявного
білорусько-українського кордону неповторної
культурної спадщини, її стійкості до нових
впливів, а відтак – збереження власних культурних коренів та ідентичності.
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заборона виконання домашніх робіт з підмазування глиною хати (печі, долівки). Цей акт
трактували як захист очей померлих з вербальною формулою-кліше: «очі замазуєш / задріпаєш покойніку». Зафіксовано також побутування заборон, переважно протягом 9 або
40 днів після смерті родича, на зоління (прання), ткання і шиття з подібною формулою: «очі
зашиваєш».
Спільність культури, тяглість традиції є однією з провідних умов функціонування етносів. Комплекс поховально-поминальної обрядовості (таким, яким він побутував на Поліссі)
загалом і на суміжній території Чернігівського
й Гомельського Полісся зокрема, безумовно,
демонструє схожість основних компонентів.
Обрядовий комплекс, який ми розглядали,
виходячи з його особливої структури, загалом
не втратив ані своїх зовнішніх атрибутивних
ознак, ані змісту. Збереженість такої універсальної, порівняно сталої обрядової структури,
яка охоплює символічні, знакові компоненти,
стандарти поведінки, духовні цінності тощо, а
також її подальше активне функціонування, є
однією з необхідних передумов забезпечення
взаєморозуміння мешканців цих територій, їх
руху назустріч.
Тим часом, на тлі нівелювання проміжних зон спостерігаються ознаки етнічної гомогенізації, наявність «острівців» з певними
етнокультурними прикметами. Проведений
аналіз складових поховально-поминального
комплексу зони українсько-білоруського по-
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МІЖКОНФЕСІЙНІ ПРАКТИКИ В ЕТНІЧНО ЗМІШАНИХ
ПОСЕЛЕННЯХ ЗАК АРПАТТЯ
Інна Щербак
УДК [316.347+2-67](477.87-22)
У статті розглянуто релігійний аспект шлюбно-сімейних взаємин між представниками різних конфесій на Закарпатті. Висвітлено церковну та внутрішньосімейну практику укладання конфесійно змішаних шлюбів і хрещення
дітей, народжених у таких шлюбах.
Ключові слова: конфесії, конфесійно змішані шлюби, Закарпаття.
The article deals with a religious aspect of matrimonial interrelations of the Transcarpathian dissimilar believers. There is
coverage of the church and proper family practices of contracting the religiously mixed marriages and performing the christenings
of children born in such marriages.
Keywords: denominations, religiously mixed marriages, Transcarpathia.

релігійної свідомості, реалізація релігійної віри
в діях соціальної групи або окремих людей.
Закарпаття є особливим історико-етнографічним регіоном України, якому притаманне
не тільки етнодемографічне розмаїття (україн
ці, угорці, румуни, росіяни, словаки, німці,
цигани та ін.), але й широка палітра релігійної мережі. Станом на 2011 рік у регіоні діяли
1699 релігійних організацій 37 віросповідань
та релігійних напрямів 2. Окрім так званих
традиційних релігій та їхніх конфесій – релігійних напрямів, які зародилися та сформувалися в традиційному суспільстві й мають у
своїй основі традиційну форму ідентифікації,
зокрема, римо-католицизм, православ’я, грекокатолицизм, протестантські напрями (реформати та ряд інших протестантських організацій), – є низка неорелігійних громад, а також
малочисленні громади східних культів. Загалом в області налічується 1310 культових споруд, 60 монастирів, які належать різним релігійним течіям та напрямам.
Найбільшою релігійною громадою на Закарпатті є Українська православна церква
Московського патріархату (далі – УПЦ МП).
Вона нараховує понад 600 громад, 28 монастирів, 4 релігійні братства, 2 духовні навчальні
заклади, 544 служителі культу. Структурно
УПЦ МП складається із двох єпархій – Мукачівської та Хустської. Етнічно до УПЦ МП
належать переважно українці й росіяни.
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Релігійний ренесанс, який відбувається
впродовж останніх десятиліть в Україні, викликає цілком обґрунтований інтерес суспільних наук до проблем функціонування релігії
в сучасному українському суспільстві. Згідно з результатами соціологічного опитування
Центру Разумкова, оприлюдненого під час
презентації аналітичного дослідження «Украї
на – 2013: між виборами і перед вибором»,
першу позицію в рейтингу довіри українців до
суспільних інститутів стабільно посідає церква – 63,8 % громадян вважають її беззапереч
но надійним інститутом суспільного життя,
26,2 % респондентів не довіряють церкві, а
10 % – ще не визначилися. Рівень довіри до
церкви й показник чисельності віруючих серед
українців – нерозривно пов’язані. На сході та
півдні віруючими є менше половини населення,
у центрі – 57,3 %, у західному регіоні – 90 %
опитаних. Загалом майже 60 % українців вважають себе набожними людьми 1.
Релігія залишається вагомим чинником
ідентифікації, а релігійна ідентичність займає
чільне місце серед ідентичностей як на особистісному рівні повсякдення, так і на суспільному. Після розпаду СРСР та лібералізаційних
процесів у релігійній царині України помітною
тенденцією є зростання релігійності населення
й активне відтворення власної ідентичності завдяки релігійним практикам. Релігійна практика / діяльність – це соціальна форма вияву
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Характерною рисою, яка вирізняє ЗРЦ
з-поміж інших релігійних організацій Закарпаття, є благочинна діяльність. Якщо найбільші конфесії Закарпаття (УПЦ МП та
ГКЦ) здебільшого працюють над власною
розбудовою та боротьбою за вірян, то ЗРЦ
займається значною мірою саме доброчинністю. Неабияку увагу ЗРЦ приділяє створенню
й утриманню освітніх закладів релігійного та
світського характеру.
Римо-католицька церква (далі – РКЦ) за
чисельністю віруючих та кількістю релігійних
організацій на Закарпатті посідає четверте
місце. Станом на 2007 рік РКЦ на Закарпатті
налічувала 92 релігійні організації (82 громади, 8 монастирів, 1 духовний навчальний заклад). Особливістю РКЦ на Закарпатті є порівняно незначна чисельність священиків – у
2007 році налічувалася незмінна кількість –
28 служителів культу.
Крім УПЦ МП, на Закарпатті діють й
інші православні церкви. Найбільшою серед них є Українська православна церква
Київського патріархату (далі – УПЦ КП).
У 2007 році на Закарпатті УПЦ КП налічувала 24 громади, що їх обслуговували 24 священнослужителі.
Ще менше вірян на Закарпатті є прихильниками Української автокефальної православної церкви. Станом на 2001 рік було зареєстровано лише одну громаду. Крім того, на
Закарпатті діють Православна церква (старообрядці) – одна громада, Православна церква
Божої Матері, яка також нараховує одну зареєстровану громаду.
В області станом на 2007 рік зареєстровано значну кількість громад протестантського
спрямування: Євангельські християни – баптисти (66 громад), Свідки Єгови (53 громади),
Адвентисти сьомого дня (49 громад), Християни віри євангельської / п’ятидесятники
(49 організацій), Християнська євангельська
церква Живого Бога (42 організації).
На Закарпатті нараховується шість незалежних іудейських релігійних громад, а також
дві громади об’єднання іудейських релігійних

ІМ

Ф

Е

Другою за чисельністю вірян і громад релігійною організацією на Закарпатті є Грекокатолицька церква (далі – ГКЦ; «свого права» (sui juris)), яка адміністративно складається з єдиної Мукачівської греко-католицької єпархії з поділом на регіональні деканати.
Мукачівська греко-католицька єпархія підпорядковується Ватикану, вона незалежна
від Львівського митрополита Української
греко-католицької церкви. На сьогодні вона
налічує 421 громаду, 20 монастирів, 245 дію
чих єпархіальних священиків, 2 духовні нав
чальні заклади.
Третьою за кількістю громад релігійною
організацією на Закарпатті є Закарпатська
реформатська церква (далі – ЗРЦ). За етнічним складом серед її вірян переважають угорці – 70 % від загальної кількості угорського
населення Закарпаття. Реформатська церква,
поряд з католицькою, є однією з історичних
конфесій в Угорщині, до складу якої в минулому входило Закарпаття. Решта угорського
населення належить до католицького віросповідання (50 громад), а незначна частина – до
ГКЦ (30 громад). Віруючі ЗРЦ об’єднані в
111 релігійних громадах.
ЗРЦ – реформатська церква кальвіністського спрямування. Особливістю її управління є принцип керівництва знизу вгору. Керує
общиною пресвітеріат, якого на чотири роки
таємним голосуванням обирає громада. Пресвітеріат обирає головного пресвітера, який
разом з пастором очолює громаду. Щодо всіх
своїх дій, то головний пресвітер проводить консультацію з іншими пресвітерами, пастор відповідає за якість проведення богослужінь, місійну й виховну роботу. Общини об’єднуються
в церковні округи, а округи у свою чергу – у
єпископат, на чолі якого стоїть обраний пресвітеріатами громад єпископ і головний пресвітер.
Усі важливі рішення в житті общини приймає
Синод. Він створює і закони, якими керуються громади у своїй роботі. Таким чином, організація церкви в закарпатських реформатів
кальвіністського напряму базується на демократичних засадах.
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ні, демонологічні, язичницькі секти, церква
саєнтології) 3.
Релігійний ландшафт Закарпаття складався впродовж багатьох століть під впливом
комплексу історичних, політичних, ідеологічних, клерикальних чинників. Багато явищ
сучасного релігійного життя Закарпаття закорінені в історичному минулому релігійних
конфесій та напрямів.
Тривале співжиття на Закарпатті корінного українського населення з представниками
інших етносів та конфесій вибудувало певну
модель побутових і релігійних відносин між
ними. У межах цієї статті розглянемо церковну та внутрішньосімейну практику укладання
конфесійно змішаних шлюбів і хрещення дітей,
народжених у таких шлюбах.
Міжконфесійні шлюби є досить поширеними на Закарпатті. Протоієрей Миколай, настоятель православного Покровського храму
в Ужгороді, зазначає: «З досвіду моєї майже
40-річної пастирської служби можу сказати,
що міжконфесійних шлюбів у нас дуже багато. Важко назвати у відсотках – такої статистики ніхто не веде, але оскільки у нас місто і
край багатонаціональні й багатоконфесійні, то
одруження представників різних конфесій –
нерідкість» 4.
Шлюб є одним із семи таїнств церкви й
символізує освячення подружнього союзу
іменем Божим, надання нареченим благодаті, єдинодушності в народженні та вихованні
дітей. Сім’я, згідно з православною вірою, є
домашньою церквою. Ритуальною формою
цього таїнства є вінчання в храмі. Шлюб (вінчання) не є обов’язковим таїнством для всіх
віруючих. Його здійснюють тільки ті віряни,
які хочуть створити сім’ю й освятити її Божою
благодаттю.
Православна церква без жодних умов вінчає
своїх віруючих з римо- та греко-католиками.
Пов’язано це з тим, що вона визнає хрещення
в цих конфесіях. Там також людину, яку хрестять, тричі занурюють у святу воду і хрестять
в ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Молодята,
які хочуть обвінчатися, звісно, мусять зна-
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організацій України, по одній громаді прогресивного та традиційного іудаїзму.
У регіоні діють релігійні організації східних культів – релігійна громада Товариства
свідомості Крішни, релігійний центр Українського об’єднання буддистів школи Карма, а
також релігійна громада духовного управління мусульман.
Останнім часом в Україні функціонує неабияка кількість (понад 600) неорелігійних
організацій. Дещо схожа ситуація і на Закарпатті, де діє близько десяти неорелігійних
напрямів. Більшість неорелігійних організацій
мають у своїй основі об’єднані й осучаснені погляди християнства, буддизму, язичництва та
особисті погляди того чи іншого лідера – засновника.
Особливо під вплив неорелігій потрапляє
молодь. Традиційні церкви «не встигають»
за новими надбаннями світової культури, а
тому дистанціюються від сучасної молоді, яка
не має традицій, переданих від предків через
усім відомі події 1917 року, а на Закарпатті – з
1945 року. Крім того, молодь вступає до неорелігійних громад з меркантильних мотивів
(реальність іммігрувати за кордон, можливість закордонних поїздок тощо). До того ж
популярність серед молоді комп’ютерних соціальних мереж сприяє ознайомленню з нетрадиційними віруваннями. Наприклад, одними
з найпопулярніших за відвідуваннями в Ужгороді є сайти, присвячені сатанізму, чаклунству
та незрозумілим явищам природи.
Нині на Закарпатті зафіксовані прояви діяльності таких неорелігійних організацій: релігійні групи східної орієнтації (бахаї, культ
Шрі Чинмоя, Міжнародне товариство свідомості Крішни), релігійні групи західної орієнтації (Богородичний центр, Церква Ісуса
Христа Святих останніх днів, або ж мормони,
Церква Живого Бога), релігійні організації
окультного типу (Біле Братство, Міжнародний центр космічної свідомості, послідовники вчення Карлоса Кастанеди, «Внутрішній
світ» послідовників Порфирія Іванова), деструктивні релігійні організації (сатаністич-
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і що з Божою поміччю хочу надалі жити згідно з католицькою вірою. Я приготовлений(а)
усунути всі небезпеки мого відвернення від
католицької віри. Одночасно буду намагатися
зберігати совість мого подружнього партнера / партнерки. Чистосердечно обіцяю, що
зроблю все можливе для того, щоб всі діти,
народжені з нашого подружжя, були похрещені і виховані в Католицькій церкві». У свою
чергу некатолик своїм підписом підтверджує,
що «свідомий(а) обіцянки і обов’язку свого нареченого (своєї нареченої), які випливають з
його (її) совісті». Скріплена підписом священика заява направляється до єпархії, і лише
після дозволу єпископа молодят вінчають 5.
Отець Бенедикт, католицький священик,
член ордену францисканців, зазначає, що на
Закарпатті міжконфесійні шлюби є частим
явищем. За його словами, «римо-католицька
церква ставиться до цього нормально, тому що
інакше ставитися не можна. Разом з іншими
конфесіями ми маємо спільні церковні догмати, і хоча у православних трошки інакше, але
це не суперечить загальній християнській лінії. Я часто провожу вінчання та хрещення, і
за мою практику був лише один випадок, коли
вінчалися двоє римо-католиків, всі інші шлюби
були мішані. У випадку, коли до вівтаря йдуть,
наприклад, греко-католик і православна, одна
зі сторін має питати дозволу у свого настоятеля (куди вона територіально належить) на
вінчання у храмі іншої конфесії. Ця практика
є тут нормальна, тому що Закарпаття – це багатоконфесійний регіон» 6.
Обряд одруження представників східної і
західної традицій християнства, попри спільне усвідомлення його як святого таїнства, різниться в трактуванні й розумінні через різні
історичні, географічні та богословські чинники. Існують деякі спільні моменти в сакраментології елементів обряду (злиття заручин
і шлюбу, подружня присяга, читання незмінного Євангелія), але підхід до цього таїнства
і його рубрики в кожній церкві суттєво відрізняються (відсутність вінців у латинському обряді, спосіб одягання перснів, обряд спільної
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ти молитви, а перед вінчанням мають висповідатися і причаститися. Стороні, яка сповідує
греко- чи римо-католицьку віру, при переході в
православ’я не висувається жодних умов.
Інше ставлення в православної церкви до
вірян протестантських конфесій. Якщо право
славний хоче взяти церковний шлюб з реформатом, баптистом, єговістом та ін., то такі пари
не вінчають. Це знову-таки пов’язано з таїнством хрещення, яке в цих конфесіях право
славна церква не визнає, та практикою богослужінь. Повінчати такі пари можуть лише в
тому випадку, якщо представник такої конфесії
прийме хрещення. Однак дітей від міжконфесійних шлюбів православна церква хрестить,
не питаючи, якої конфесії хтось із батьків. Таїнство хрещення дитині, якщо є бажання обох
батьків, уділяється без жодних умов.
ГКЦ з розумінням ставиться до міжконфесійних шлюбів, але має й певні застороги з
огляду на те, щоб не допустити, аби віруючий
католицької (вселенської) церкви відійшов від
неї. Тому існують певні умови, коли йдеться
про те, що хлопець або дівчина католицького
віросповідання бере шлюб з особою некатолицької конфесії. Мета цього – зберегти віру
й належність людини до католицької церкви.
Однією з важливих умов є та, що сторона некатолицького віровизнання має підписати згоду, що не буде заперечувати того, щоб діти,
народжені в змішаному шлюбі, виховувалися
в католицькому дусі, а член подружжя – католик – матиме змогу вільно практикувати
свою віру. Це принципова позиція ГКЦ. Таку
вимогу висувають і до вірян протестантських
церков, у яких є таїнство хрещення. У таких
випадках потрібний письмовий дозвіл протестантської сторони на те, що майбутні діти будуть мати тут подальший супровід у вірі.
За словами отця Ніла з монастиря Святого
Антонія чину братів менших (францисканців),
для того, щоб отримати таїнство шлюбу, наречені подають заяву про диспензу (дозвіл) до
Мукачівської греко-католицької єпархії. У документі католицька сторона підписується під
словами: «Заявляю, що вірую в Ісуса Христа
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з проханням охрестити дитину. Аби до нашої
церкви могли приходити люди різних національностей, проводимо богослужіння українською та угорською мовами» 7.
Польовий матеріал, зібраний нами в Закарпатті, дає можливість стверджувати, що
поряд зі «свідченнями» церкви одним з основ
них агентів прилучення до релігійності була і
є сім’я. Розповідаючи про традиційні релігійні
свята, здійснювані обряди, інформанти звертаються передусім до досвіду своєї сім’ї, відчуваючи необхідність заручитися підтримкою
й авторитетом предків. Як правило, усі говорять про глибоку релігійність своїх батьків,
які регулярно відвідували церкву, молилися,
постилися і суворо стежили за дотриманням
релігійних поглядів дітьми: «У релігійному
дусі батько нас виховував. Коли я поступала в інститут, то мама каже, що там атеїзм
будуть вивчати. І вона мені каже, шо якшо у
цьому предметі треба відріктися від Бога, лишай інститути, не потрібні мені такі інститути.
Ти знаєш, шо ми тебе виховали побожно, і не
смій мені відріктися від Бога. І не смій мені
ніколи поступити в партію – ні в яку! Каже:
“Я тебе навчила мотикою копати. Велике
діло – вчителька! Підеш копати в колгосп,
простою колгоспницею. І тому або будеш ти
вірною християнкою, або все”. І батько, і мама
були православними. Тато мій дав обітницю,
якшо виживе у війні (воював у Радянській
армії у ІІ Світовій)... Я розкажу цей випадок.
Це у нас чи Яблунецький перевал, чи Перечин – десь тут у горах між Івано-Франківською і Закарпатською областю – переходили
завжди по горах, шоб їх не дуже видно було,
прятались. І були вони в такому як би лісничому будиночку, там в три яруси були збиті такі
нари, і на землі настелена солома – солдати
відпочивали, – і під деревами в лісі. Батько
мій спав у хатинці на самому низі, на соломі.
І тут йому сниться сон, що хтось каже: “Мішо,
вставай і біжи високо вгору! Біжи до того дерева!”. Він встав і біжить, і біжить ніби у напівсвідомості – ніби й спить, і біжить. А він,
як уснув, то бачив то дерево. Коли вже добіг,

ІМ

Ф

Е

чаші, різне трактування поняття «служитель
таїнства подружжя» тощо). Це зумовлено
різними культурно-історичними обставинами,
у яких формувалася східна й західна традиції християнства, але фундаментальний зміст
цього таїнства, богословське трактування й
визнання його правосильності притаманне
обом традиціям.
У реформатській церкві, яка базується на
засадах кальвінізму, відкинуто всі зовнішні атрибути культу – вівтар, ікони, свічки,
хрест. Обрядове життя зводиться до слухання молитов, створених пастором, його проповіді, співу псалмів. Шлюб освячується вдома, над померлими вдома читається молитва.
Скасовані літургії та всі католицькі свята,
окрім воскресіння.
Отець Янош Гейдер з реформатського
храму м. Ужгорода зазначає: «Реформатська
церква до вінчання й сімейних стосунків готує віруючих змалечку в рамках програми
церковного виховання, конфірмації. Під час
бесід розповідаємо дітям, що таке сім’я, пояснюємо про обов’язки подружжя. Наша церква
є дуже відкритою. Ми нікого не примушуємо
переходити у нашу конфесію. Вінчаємо пари,
які до нас звертаються з таким проханням,
без жодних умов. Якщо проводяться змішані
одруження, ми нікого не силуємо, хто бажає,
може до нас приходити. Хоча інколи пропонує
мо, аби діти від таких шлюбів обирали конфесію за статтю, тобто хлопчики приймали
батьківську, а дівчатка материнську. Здавна у
багатьох закарпатських селах існує традиція,
що в сім’ях, де батьки належать до різних конфесій, хлопчики наслідують конфесію батька,
а дівчатка – матері. Свої витоки вона бере з
1790 року, коли відповідний закон ухвалив цісар Йосип ІІ. Значною мірою ця традиція збереглася й до сьогодні.
Та це за бажанням самих батьків. Найдоречніше, щоб діти обирали ту конфесію, яка
більше практикується у сім’ї, тоді дитина буде
залучена до церкви. Так само ставиться наша
церква й до хрещення. Ми проводимо обряд
без будь-яких умов для усіх, хто звертається
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Спеціа льна тема випуску: «Український етнос у просторі су часної міжкульт урної взаємодії:
трансформація тра диційності й етнокульт урні взаємовпливи»

– Да, є таке, женяться.
– А в яку церкву йдуть тоді?
– Є такі, шо йдуть і в ту церкву, і в ту церкву. А коли вже рожаються діти, то догаваруються: якшо дочка – то материної віри, а як
хлопець, то по батьковій вірі піде 10.
Проте такий варіант вибору конфесії не є
сьогодні єдиним нормативним критерієм, який
зумовлює релігійну ідентичність. У деяких випадках вибір відбувається за конфесійною належністю одного із членів подружжя та його
родини (конфесія заміжньої жінки залежить
від конфесії чоловіка):
– Моя мама була угорка, а вийшла заміж
за українця. Я теж угорка, чоловік у мене –  
українець.
– Ви пишетесь угоркою по мамі?
– Так, за мамою. Мама хотіла своє відстояти. Є в мене брат, він уже українець, хрещений в православній вірі, а я – в угорській
церкві.
– А де вінчалися?
– У його церкві, православній. Він з сусіднього села Сасово, я туди вийшла заміж, там
проживаю. Уже дочку я хрестила в православній церкві.
– А записали ким?
– Українкою.
– Ви виховувалися в реформатській
церкві, а тепер ходите до православної. Що
Вам ближче?
– Важко, коли заходиш у православну
церкву і треба цілувати ось той образ, цей образ, пам’ятник, хрест. Я не розумію цього. На
початку села і в кінці ставлять хрест, і от коли
проїжджають – хрестяться, я не розумію цього, яку це має силу.
– А як Ви почали ходити в православну
церкву?
– Як мали вінчатися, нас православний
священик запросив до себе. Мій чоловік хотів у православній, а я – куди вже він. Треба
було провести ніби маслосвятіє над мною, щоб,
коли я буду хреститися, той хрест мав силу над
мною. Одразу ж провели цей обряд, помазав
олією тою їхньою.
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то схватився за то дерево, захеканий був дуже,
бо важко бігти було вгору. І каже: “Чую такий
свист – фю-ю-ю-ю”. І це вже бомбило. І там, в
ту хатку лісника, де вони відпочивали, прямо
у центр поцілила бомба. Всіх хлопців, які там
бу́ли, з якіми він був, їх всіх на клоччя рознес
ло. Дивлячись з тої висоти і бачачи це все, він
сказав: “Господи, якщо Ти вбережеш мене, і
я живий, здоровий вернуся додому з фронту,
послужу Тобі в церкві”. І він пішов у церкву
служити, і він похоронений в церкві. Похорон
повністю був у церкві – там він був виставлений, а не в хаті. Він церковник був, як помічник священика» 8.
Ставлення до міжконфесійних шлюбів є позитивним, і такий шлюб переважно сприймається респондентами як цілком природне явище: «Тепер мій син буде женитися, то ми вже
домовлялися з батьками невістки, то вони кажуть: “Обов’язково, шоб був у нас хліб, сіль і
рушник”. – “Та, – кажу, – буде каравай”. Невістка у мене з Берегова, мадярка, но мама –
українка. Мама – з Києва, но вийшла замуж
сюда, у Берегово. Вона по українській традиції... Будуть вінчатися, ми ходимо в римо-католицьку церков у Виноградові, там і будуть.
Ми самі греко-католики. Но в той час, коли я
росла, то греко-католицька церква була заборонена, були тільки православні, пам’ятаю, як
моя мама вела мене, таку маленьку, в римо-католицьку. І я вже привикла до тої церкви, і оба
мої сина туда ходять. Перше причастя отримали там і вінчатися там будуть. А дівчина у
реформатській церкві була хрещена, але вона
не була така... при церкві, батьки не ходили
ні сюди, ні туди. Мама у неї православна, але
нікуди не ходила. Її батьки нічого не мають
проти, шо вони будуть вінчатися у римо-католицькій церкві» 9.
При виборі конфесії для дітей у деяких
сім’ях дотримуються традиції, за якою, якщо
батьки належать до різних конфесій, то хлопчики наслідують конфесію батька, а дівчатка – матері:
– А одружуються українці з угорками
чи навпаки?
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яких визначальним є таїнство хрещення. Майже всі християнські церкви вважають хрещення водою актом введення в одне Тіло Христове і відповідно – у спільноту «єдиної, святої,
католицької (тобто вселенської, соборної) й
апостольської церкви», «таїнством християнської ініціації». Але оскільки така церква існує
лише в тих формах, які розвинулись історично,
через хрещення відбувається прийняття особи
в конкретну церкву певної конфесії.
Усталена церковна догматика конфесії певною мірою формує та регулює внутрішньо
сімейну релігійну практику вірян. Наші
інтерв’ю, які фіксують релігійний аспект
шлюбно-сімейних взаємин між представниками різних конфесій, свідчать про відсутність драматичного протистояння чи непорозуміння щодо вибору форми віросповідання
одного із членів подружжя або народжених
у шлюбі дітей. Вони є прикладами релігійної
толерантності й віротерпимості в родинному
колі, своєрідного закарпатського «екуменізму життя». Вибір конфесії диктується як церковними канонами, так і суто індивідуальним
вибором чи поточними життєвими обставинами, і сучасні віряни не вбачають у цьому ні
загрози для порятунку душі християнина, ні
екстраординарної події.
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– Ви ще кажете «їхньою», ще не прий
няли остаточно для себе, так?
– Як свекруха каже, так і роблю. Вони,
бачу, дуже то підтримують 11.
У деяких ситуаціях вибір диктується як
конфесією одного із членів подружжя, так і
наявністю / відсутністю певної церковної громади в населеному пункті:
– Я вийшла заміж на 14 років старше від
мене людину. Він угорець. І записаний він у
паспорті угорцем.
– А до якої церкви Ви ходите?
– До реформаторської церкви, тому шо чоловік мій – реформатор. І дітки так пішли – в
мене є син 13 років і доченька – має 5 років.
Вони обоє були хрещені в реформаторській
церкві. Я сама – з римо-католицької сім’ї.
Мо́я мама у Виноградові родилась, а там тоді
бу́ла тільки римо-католицька церква. Мене похрестили у Виноградові. Але тут немає в селі
римо-католицької церкви. Я ж не буду доїжати
постоянно. Хоча я не можу сказати, шо я кожну неділю в церкві, але на великі свята, там
паску святити, ми стараємося 12.
Міжконфесійна практика здійснення таїнства шлюбу (вінчання) християнськими церквами базується на визнанні / невизнанні певних церковних догматів іншої конфесії, з-поміж
1

8
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КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ В ТРА ДИЦІЙНОМУ
РОДИННОМУ ПОБУТІ ПОЛІЕТНІЧНОГО
СЕРЕДОВИЩА ЗАК АРПАТТЯ
Ольга Поріцька
УДК 392.3:316.347(477.87)
Закарпатська область – місцевість, де проживають представники різних національностей, вона межує з п’ятьма
державами, у її історії поєдналася історія європейської та східноєвропейської цивілізацій. Протягом своєї історії цей
край, перебуваючи у складі різних держав, зазнавши впливу багатьох сусідніх етносів і релігій, сформував самобутній підтип української культури. У статті розглянуто побут сучасної закарпатської сім’ї, простежено традиційні
риси родинного побуту, характерні загалом для української родини, та досліджено нові реалії, що формуються під
впливом нових соціально-економічних чинників і культурних взаємовпливів українців та представників національних меншин, які історично проживають з ними поряд.
Ключові слова: Закарпаття, традиційна сім’я, сучасний родинний побут, заробітчанство.
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Transcarpathian Region is a locality where the representatives of more than 30 nationalities live. It borders on five
countries, and its history embraces the developments of West and East European civilizations. The article examines the
modern Transcarpathian family life, observes its traditional features mainly peculiar to a Ukrainian family and analyzes
the new conditions being formed under the influence of new social and economic factors and cultural interactions of the
Ukrainians and ethnic minorities historically sharing the same territory through the centuries.
Keywords: Transcarpathia, traditional family, modern family life, earning.

1244,8 тис. осіб 2, з них міське населення –
462,6 тис., сільське – 782,2 тис. 3 Це одна
з небагатьох областей, де сільське населення
перевищує кількість міського. Середня чисельність населення становила 97 осіб на км2
у 2010 році 4. Тут спостерігається й чітка динаміка збільшення народжуваності порівняно
зі смертністю 5.
Протягом своєї історії цей край, перебуваючи у складі різних держав, сформував самобутній підтип української культури, зазнавши
впливу багатьох сусідніх етносів та релігій.
Закарпатська обл. межує з п’ятьма державами, і в її історії поєдналася історія європейської
та східноєвропейської цивілізацій 6.
У 2012 році нам довелося у складі етнологічної експедиції Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ (учасники – І. Щербак та
авторка цих рядків) попрацювати у Виноградівському р-ні 7, розташованому на півдні
Закарпатської обл. Район межує на півночі з
Іршавським, на сході – із Хустським р-нами
(проживають переважно українці), на заході –

ІМ

Закарпаття – місцевість, де проживають представники понад 30 національностей.
За даними останнього Всеукраїнського перепису населення 2001 року, у Закарпатській області проживало 1 254 614 осіб, з
яких найбільшими етнічними спільнотами є
українці – 1 010 127 осіб (80,51 %) та угорці – 151 516 осіб (12,08 %); решта етнічних
спільнот чисельно є значно меншими: румуни – 32,2 тис. (2,56 %), росіяни – 30,9 тис.
(2,47 %), цигани – 14 тис. (1,12 %), словаки –
5,7 тис. (0,45 %; за іншими даними – близько
7 тис.), німці – 3,6 тис. (0,29 %), решта – не
сягають і 1 тис. осіб. Новим чинником в етно
політичній ситуації Закарпаття є, на наш погляд, штучно створений русинський, зокрема,
після рішення Закарпатської обласної ради
1992 року, право кожного жителя Закарпаття
самому визначати свою належність до україн
ців чи русинів (на сьогодні існують кілька товариств русинів, серед яких частина підкреслено
позиціонує себе як русинів-українців – нерадикального спрямування 1). Станом на 1 січня
2010 року в Закарпатській обл. налічувалося
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Ми не випадково звертали більше уваги
саме на угорсько-українські відносини. Угорці
є найчисленнішою з усіх національних меншин, і хоча нині їх кількість на Закарпатті відносно незначна (12,08 %), однак вони є дуже
активними в політичному житті, зокрема в намаганні створити автономію. Будучи протягом
понад 700 років титульною нацією (з’явилися
тут наприкінці ІХ – на початку Х ст.), вони
досі мають високий рівень самоідентифікації,
яскраво виражене почуття національної гордості. Це підсилюється і політикою Угорщини:
відповідно до її законодавства, закарпатські
угорці мають паспорт закордонного угорця,
який дозволяє їм безперешкодно їздити до
сусідньої країни, легально працювати й зароб
ляти там (з умовою, що час від часу вони повертаються на Закарпаття). Асиміляція угорців у слов’янському середовищі була незначна
(можливо, зумовлена й мовним бар’єром, частково – віросповіданням): за даними останнього перепису населення, 95 % угорців рідною
вважають угорську мову, 3,4 % – українську,
1,6 % – російську. У Виноградівському р-ні
угорці становлять 26,2 % населення, українці – 71,4 %. Компактність проживання, висока національна свідомість сприяють збереженню традиційної культури.
Водночас представники національних
меншин іноді й самоізолюються від інших національних спільнот, що ускладнює вивчення
їх культури. Трапляються й зовсім парадоксальні ситуації: під час експедиції у Виноградівський р-н у с. Нове Село нам довелося зіткнутися із ситуацією, коли дев’ятирічна
дівчина з угорської родини, учениця місцевої
школи з початковими угорськими класами
навчання, зовсім не володіла українською мовою, тому з нами могла спілкуватися лише за
посередництвом своєї тітки, працівниці школи. Згідно з поясненнями останньої, родина
дитини зорієнтована на еміграцію до Угорщини, тому не наполягає на вивченні державної мови 11.
Слід зазначити, що протягом останніх років, за словами директора Новосільської се-
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з Берегівським р-ном (етнічний склад значно
розмаїтіший: окрім українців (84,3 тис. осіб;
71,4 %), значну частину населення складають
угорці (30,9 тис. осіб; 26,2 %); барвистим доповненням етнічної картини краю є цигани,
кількість яких становить за офіційними даними 0,9 тис. (0,8 %) 8. На півдні району проходить кордон України з Румунією, а на південному заході район межує з Угорщиною.
Нам довелося об’їхати населені пункти,
у яких проживають як українці, так і угорці,
найчастіше ми обирали для дослідження змішані в етнічному відношенні села. Незважаючи на існуючі стереотипні уявлення щодо
взаємовідносин українців та угорців, стосунки
між ними є цілком доброзичливі, принаймні
нам не довелося чути нарікань одних на інших
за незначним винятком. Свідченням цього є і
значна кількість міжетнічних та, відповідно,
міжконфесійних шлюбів. Хоча певні «тертя»
на побутовому ґрунті все-таки трапляються. За словами респондентки із с. Теково (у
якому близько третини населення – угорці,
решта – українці, є кілька росіян) В. Чейбиш, «коли хлопець і дівчина вже до весілля
збираються, буває таке конфлікт, що не
хочуть того хлопця, бо він українець, чи не
хочуть ту дівчину... [Усе-таки хочуть, щоб
зі своїми одружувалися?] І на цей час буває,
що відстоюють свою націю» 9. Жителька
цього самого села (родом із Хустського р-ну)
прокоментувала: «До неї [мовиться про
В. Чейбиш. – О. П.] добре ставляться, бо
вона сама угорка, а я приїхала, то я це відчуваю більше, бо я не угорка, хоча фактично
з Закарпатської області. Між різними національностями є різні люди. Я, наприклад,
не відчула ворожнечі з боку угорців до себе,
крім однієї людини, тільки одна людина, то
угорець, але то відверта неприязнь. [Бо він
угорець, а ви – українка?] Так, то відверта
неприязнь. Інші нормально ставляться. Но
я фактично працювала з угорцями, двадцять п’ять років, угорська школа в Буді, і
я не відчувала, шоб нас хтось принижував.
Нормально ставляться, так як до своїх» 10.
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редньої школи І-ІІ ступенів Марії Михайлівни
Комаромі, кількість учнів у початкових угорських класах потроху зменшується, угорські
та змішані сім’ї віддають перевагу навчанню
своїх дітей в українських початкових класах (у
середніх та старших класах цієї школи навчання здійснюється українською мовою), оскільки угорською діти спілкуються вдома (уроки
угорської проводяться і в школі в українських
класах), а без знання української діти втрачають можливість навчання в майбутньому у вищих навчальних закладах України та виїзду на
заробітки – ця практика в краї була поширена
за всіх політичних режимів, починаючи від перебування у складі Австро-Угорщини й закінчуючи сьогоденням; незнання мови обмежує в
напрямках: за словами одного з респондентів,
бригада місцевих будівельників-угорців виїхала на роботу на Одещину й через кілька
днів змушена була повернутися, бо не змогла
порозумітися з працедавцями 12. Директорка
Вербовецької середньої школи з гордістю повідомила, що в угорській школі (за радянських
часів тут вивчалися угорська й російська мови) 13
знайшла кошти відкрити українські класи:
«Горжуся тим, шо мені вдалося у 2008 році
відкрити паралельно з угорською українські
класи – тепер у нас двомовна школа. А до
цього була лише угорська мова викладання. Тепер у нас 6 класів українських. У нас
в українських класах від 10 до 13 учнів. На
тепер уже є перший клас, шо 14 учнів. В цих
класах [українських. – О. П.] вчаться угорські діти. Наше село – повністю угорське.
І до нашої сільради ще належить село Чорний Потік, теж угорське село. І дуже важко
вчителям, коли в перший клас приходять
діти, а вдома вони розмовляють тільки по-
угорськи. І я у ці класи підбираю вчителів...
з сусідніх сіл – ПушкінÓва, Олешника, – і
вони не володіють угорською мовою. Вдалося мені відкрити дві групи продовженого
дня з українською мовою. І так було мені
приємно, шо коли у першому класі діти
провчилися два місяці, і вони говорять і
говорять українською з учителями, вони
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хочуть говорити. І не було такого, шо... не
розумію вчителів» 14. За спостереженнями
директорки Новосільської школи М. Комаромі, кількість дітей у початкових угорських
класах поступово скорочується, натомість
батьки-угорці скеровують дітей навчатися в
українські класи (у таких школах угорська
мова вивчається також), щоб не обмежувати
дітей у майбутньому виборі.
Впадає в око сильний вплив угорськомовного оточення й на не-угорців. Наприклад,
респондентка С. Савко розповіла, що сама
вона зі змішаної родини: «У мене батько теж
був українцем, мама – словачка. Вони обоє
родом з Фанчікова 15. А я вже народилася тут [у с. Вербовець. – О. П.]», вийшла
заміж за українця з недалеко розташованого
українського села Олешник. Розповіла, що
після одруження «змушена» була розмовляти українською (відповідно, сім’я вже зазнала
угорського впливу), старший син заговорив
одразу двома мовами, бо з матір’ю спілкувався угорською, а з батьком – українською. На
запитання, якою мовою спілкуються в родині
зараз, відповіла: «Та тепер угорською, але
спочатку українською розмовляли. Чоловік шість років в Угорщині працював, то він
мусив навчитися і читати, й писати, і розмовляти. Інакше як би він там працював?».
Тобто фактично в родині, де етнічних угорців
немає (але сільське середовище – угорськомовне), повсякденною мовою стала угорська.
Родинне життя закарпатської сім’ї, мабуть,
мало чим різниться від сімей в інших регіонах
України. Сьогодні мало де зберігся розподіл
обов’язків на суто жіночі й чоловічі: «Ото разом всьо, сво́ я була земля, разом ішли там
ружно все, ружно всьо ся робило, крумплі
садилисьмо, ру́ чно ямкы́ робили, гній метали в ямкы, крумплі метали в ямкы, загребали то, всьо ру́ чно. [А як колись на полі
чоловік сам робив, то жінка теж ішла йому допомагати?] Разом ся всьо, разом всьо робило.
[Але жінка не орала, чоловік орав?] Чоловік
орав. [Жінка сіяла?] Конем. Я ще коня водила, чоловік плуг ззаду держав, а кынь тяг
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«Ми тоже», – додає М. Попович. В. Чейбиш
продовжує: «Немає такого, що це мо́ я робота, а це лише тво́ я – ми всюди разом. Мої
батьки так само» 19.
У сучасних реаліях на Закарпатті, особ
ливо в рівнинних районах, дуже поширеним
видом сільськогосподарської праці стали теп
лиці, де вирощують капусту, огірки, помідори тощо. Жителька с. Вербовець С. Савко
зазначає: «Хоча там працюють і чоловіки, проте на жіночі руки залишається
дуже багато праці. Чоловіки теж багато
працюють у теплицях, але на початку.
А коли вже висадили помідори, огірки, то
вже йде жіноча робота. Чоловік там може
оприскувати чи врожай допомагає збирати. Але жінки страшно багато роблять.
У мене є колежанки, в яких є теплиці,
вони у них працюють – то адський труд.
Ні́ чого завидувати, як вони живуть, шо
вони мають, бо вони дуже наробляються,
то адський труд» 20.
Суттєвих змін зазнала кількість дітей у
родинах. Респонденти старшого віку розповідають про свої великі сім’ї, де виховувалося
багато дітей: «У мамки было 15 дітей. Но
не всі вижили, бо то вдома ся ро́д или, такоє... вмірали. Вісім нас – чотири сестри,
чотири браття ся поженили» 21. Сама респондентка є матір’ю шести дітей і з горд істю
показала нам фото: «Никайте! 22 Видите – в мене тут синів троє, а там [показує інше фото. – О. П.] – три доньки моїх.
Видите, а тут мої правнуки і внуки. Правнуків уже [пошепки. – О. П.] скоро буде
вісімнадцять» 23.
Про свою велику родину розповіла й жителька с. Велика Копаня М. Пилип: «Пять
[дітей. – О. П.]: Марта, Анна, Юльча, я –
четве́ ро, та й брат Міша – п’ять» 24. Одна
з наших респонденток із с. Матієво народилася в багатодітній родині, де мала ще шістьох
братів і сестер, сама виховала шестеро дітей:
«[Скільки ви мали дітей?] Чотири, а дві доч
ки. <...> Усі кінчили десять класів, усі. За
наші дітей було, ну всі до послєднего кін-
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плуг, а я водила ще, усе ни́ кала, аби понад
бо́ розду кінь ступав, а він то плуг держав,
щоб вернув то назад... [А вдома чоловік чи
мось допомагав: їсти зварити, прати чи щось
подібне?] Нє. То женщина була до того» 16.
Тобто все-таки домашня робота в той час
вважалася суто жіночою. Натомість у «чоловічих» роботах жінки допомагали чоловікам.
Про рівність в обов’язках розповідали нам і
інформанти середнього віку: «Раніше, коли
я була рядовим вчителем, я рано вставала,
я могла блінчики напекти, лечо зробити
чи жаркоє. Ну і діти маленькі були, треба
було їх до школи відправити. А чоловік зав
жди допомагав мені: він застиляв постіль,
він все прибирав, а я йшла на роботу. І він
настільки це привик. Тепер я на керівній посаді, я сніданок не готую, він сам собі готує.
Він мене розуміє. На городі я мало роблю, бо
весь час я тут, у школі» 17. Також довелося
почути розповідь, як одна жінка привчала свого чоловіка допомагати їй: «А тут я чула, шо
давніше люди робили – і він, і вона в колгоспі. Та й прийшли вечером, то чоловік шо –
ліг та й лежить, а жінка готовить. Та був
один такий випадок, шо жінка так хотіла
привчити чоловіка: шо разом ми працюємо,
а прийшли додому, ти давай готуй то-тото, а я то-то. А чоловік пішов, ліг, а жінка
нехай робить. А жінка теж пішла та й ляг
ла. “Якшо, – каже, – тобі можна, то чого
мені не можна?”. І так навчила чоловіка, шо
прийшли з роботи, то ти обходиш худобу,
а я їсти приготовлю» 18. Тобто з класичного розподілу обов’язків за жінкою залишалося
приготування їжі. Респондентки із с. Теково
повідомили, що в приготуванні їжі діяльну
участь беруть їхні чоловіки, зі згадкою про те,
що так робили і їхні батьки. В. Чейбиш зазначає про свого чоловіка: «Помагає. Особливо,
якщо свята йдуть і треба прибирати, готувати, багато роботи. Я його попрошу, й
допомагає. Його батьки так само один одного підтримують. Якщо на кухню – то він
й вона на кухні, а якщо на будівництві – то
вона з лопатою біля нього. Ми так само».
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кої, румунської культур, незважаючи на спільність кордону, менш помітний; можливість
вільного перетину кордону як для виїзду на
заробітки в країни Євросоюзу, так і відвідання
родичів, з туристичною, бізнесовою метою,
дає можливість спостерігати за тамтешніми
традиціями та частково запозичувати їх для
свого господарства: за словами респондентів,
повернувшись з-за кордону, усі намагаються
тримати власні домогосподарства в ошатнішому вигляді, запозичують при будівництві
нових будинків сучасніші проекти, дуже популярним стає квітковий дизайн.
Одним із проявів зміни патріархальних відносин на сучасні є і зміна форми звертання дітей до батьків, що характерно для більшості
регіонів України. Звертання на «Ви» трапляється нечасто, хоча одна з респонденток повідомила, що в її сім’ї збереглася традиція звертання дітей до батьків на «Ви»: «Як це “ти”
казать батькам – це не друзі» 29. Хоча її
внуки вже до своїх батьків звертаються на
«ти». Інформантки із с. Теково розповіли, що
навпаки наполягають, щоб їхні діти зверталися до них на «ти», бо, за їхніми словами, це
зближує батьків і дітей: «В мене дитина в
п’ятому класі навчається – донечку маю.
Коли вже трошки підростала, вже розуміла, то дуже їй хотіли привити казати до
мене на “Ви”, “бо то мама!”, але я казала:
“Боже упаси!”, я все до мамки казала на
“ти” і бабці казала “ти”, і ти [до дочки. –
О. П.] маєш мені казати “ти”. То мені
здається чужим. “Викаєм” незнайомим,
дорослим, старшим від себе. Але не у всіх
родинах так, у мене є такі родичі-угорці,
які не звертаються на “ти”» 30.
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чили. На строїтеля, а на це на авто. Микола, Миклуш по-моєму. Микі. Ну, друга
дочка – Ельвіра, так як я – Віра. Третя –
Олена, по-мадярськи – Ілі, “Ілі” – так їй
кажуть, не Ілонка, а Ілі. Ну, четвертий
Вітя. [А угорською?] Вітьо, Вітьо то буде
ж так. Тоді – Мігай, Михайло, Мігай – так
по-мадярськи. А маймалий Євген – Єнци
по-мадярськи» 25. Інформанти середнього віку
вже мають переважно двох, рідше – трьох дітей. Однак показовим є той факт, що кожна
десята закарпатська сім’я – багатодітна. По
одній дитині мають більше половини населення. Таку ситуацію можна пояснити кількома
чинниками: а) близько 60 % проживають у
сільській місцевості; б) значний вплив церкви
(тут багато конфесій: греко-католицька, римокатолицька, православна, реформатська) на
свідомість населення, що сприяє зміцненню
сім’ї (1,9 розлучень на 100 сімей 26). Закарпатські сім’ї на тлі загальноукраїнських мають
вищий показник кількості дітей: дітей віком до
18 років мають 54,2 % домогосподарств області (37,9 % в Україні). На Закарпатті кожна
десята сім’я – багатодітна (з трьома й більше
дітьми) 27. Слід зазначити, що в закарпатських
сім’ях і протягом ХХ ст. зберігалася традиція
багатодітності.
Дослідження життєвого рівня населення
проводиться органами статистики шляхом вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. За його даними, у Закарпатській обл.
налічується 356 тис. домогосподарств, з них
59,3 % проживають у сільській місцевості.
За кількісним складом середній розмір домогосподарств області становить 3,45 особи та є
найвищим серед регіонів при 2,58 особи в середньому по країні 28.
Спостерігаючи за повсякденним життям
закарпатської сім’ї, можна помітити залишки
патріархальних відносин у середнього і старшого покоління та їх відживання в молодшого;
барвистість у національному відношенні витворила особливий підтип української побутової культури з помітними впливами угорської в
місцях спільного проживання; вплив словаць-

Традиційна кухня низовинних районів
Закарпатської обл. зазнала значного впливу
угорської, меншою мірою – словацької чи румунської кухонь.
Чудові кліматичні умови для вирощування
винограду й виноробства сприяли й запозиченню угорського свята, приуроченого збору врожаю. Жителька с. Нове Село розпо-
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віла про «виноградний бал» («сюреті бал»):
«Коли збирається урожай винограду – це
приблизно десь у жовтні місяці проводиться це свято. У нас є такі “сторожі
винограду”. Вони [дійові особи. – О. П.]
з-поміж молоді села, збираються у клубі,
одягаються у народні костюми. Запрягаємо коней у повозку (“карету”), повозку
прикрашаємо виноградом, шариками. І ці
сторожі сидять на цьому возі, і їздять по
сусідніх селах, і запрошують танцями –
наприклад, стають у центрі села і танцюють» 31.

додаткових заробітків. У розмовах з інформаторами нам доводилося чути розповіді про
виїзди до Америки ще на початку ХХ ст.,
Чехословаччини «за чехів», тобто в міжвоєнний період, де чоловіки (бо жінки не виїздили)
могли заробити на купівлю землі, а повернувшись, розгортали більші сільські господарства
(зазначимо, що мовиться саме про рівнинні райони Закарпаття, тобто насамперед Виноградівський, Берегівський). Жителька с. Теково
повідомила: «Мій дідик розповідав, що сам
він народився вже в Америці, його батьки
також виїхали в Америку, шоб теж заробити на землю, на будинок. Приїхав він сюди,
уже йому було десь шість-сім років. Каже,
досить складно було жити, бо не було у них
таких можливостей заробити, я знаю?, на
худобу, на ті знаряддя праці якісь. В армії
не був, бо був одна дитина в сім’ї, а в той час
дозволяли залишатися біля батьків, якщо
батьки були старші». Інша респондентка додала: «Мій дід, до речі, тоже був у Канаді.
Мамин батько. Він тоже поїхав туди на
заробітки. Він був небагатий, але треба ж
було вижити, купити, як мама казала, “купити клочок землі”, так шоби було на чому
працювати. Він не повернувся з Канади, за
лишився там... Багато з нашого краю було
там, в Америці. Приїжали вже до когось, не
просто так» 35. У міжвоєнний час закарпатці,
будучи в складі Чехословаччини, часто виїздили на заробітки власне до Чехії. За радянських часів ситуація з можливістю заробітку
покращилася у зв’язку з появою промислових
підприємств, колгоспів, радгоспів (проти яких
спершу протестували жителі, а потім їх опір
було придушено, і вони змушені були змиритися, побачивши й певні переваги в такому способі господарювання), однак заробітчанство в
інших регіонах країни також траплялося. Нам
довелося бесідувати в с. Теково з Іштваном
Коучі, який розповів, що й у радянський час
їздив по всій країні, за його словами, «то було
прекрасноє время» 36, на відміну від 1990-х
років, коли було закрито підприємства, розвалено колгоспи, а взамін не з’явилися інші фор-
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Складна соціально-економічна ситуація на
Закарпатті, як і, зрештою, всюди в Україні, повернула явище, масштаби якого за радянських
часів стали непорівняно меншими (оскільки
було створено багато нових робочих місць після закінчення ІІ Світової війни), – заробітчанство 32. У регіоні залишаються гострими
соціальні проблеми: заробітна плата найманих
працівників є значно нижчою, ніж у країні загалом (наприклад, у 2007 р. вона становила
964 грн, тоді як в Україні – 1230 грн) 33. Знач
ним залишається рівень безробіття, що зу
мовлює досить високий рівень трудової емігра
ції. У всіх населених пунктах, якими пролягав
маршрут експедиції, ми розмовляли з людьми,
у родинах яких є заробітчани. Основними напрямками трудової міграції для жителів Виноградівщини залишаються Угорщина (оскільки
знання угорської мови дозволяє заробітчанам
знайти роботу), Чехія та Словаччина 34. Така
економічна ситуація в краї негативно позначається на демографічній, бо частина молоді,
переважно жінки, залишається жити за кордоном. Мешканці Закарпаття за всіх влад,
про які сьогодні можуть згадати, «ходили» (за
висловом самих жителів) у зв’язку з певною
обмеженістю в робочих місцях і прагненням
кращих матеріальних умов. Культ красивого,
просторого, комфортабельного й доглянутого
житла, наближеність до центральноєвропейських країн з їхніми зразками до наслідування змушували чоловіків виїздити в пошуках
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Єслі ти показав свою роботу, що умєєш робити, там тебе на ру́ ках будуть носити,
уважают і пло́ т ят» 38).
Підсумовуючи сказане, з етнографічного
погляду Закарпаття є типовим європейським
поліетнічним та полікультурним прикордонним регіоном, де утворився своєрідний підтип
української культури. Близькість і постійні
контакти із закордонними сусідами, прагнення наслідувати як позитивні, так і негативні
зразки західної культури, слабка резистентність українців до іноетнічних впливів, самоусунення Української держави від активної
соціально-культурної та економічної політики й натомість активна політика сусідів, зокрема Угорщини, спричиняють розмивання
української ідентичності. Можливо, теза про
патріотизм звучить надто пафосно, проте, за
нашими спостереженнями, сьогоднішня соціально-економічна та культурна ситуація не
сприяють формуванню загальнодержавної
ідентифікації.
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3
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особистостями.
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у с. Вербовець Виноградівського р-ну Закарпатської обл. від Сильвії Іванівни Савко,
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ми організації праці («нічого било дєлать,
“Електрон” розобрали, завод розігнали» 37).
Після виходу на пенсію респондент виїхав на
заробітки в Чехію, де разом із сином працював
ще шість років. На запитання про ставлення
відповів, що насамперед оцінювали, як людина працює, а не звідки вона приїхала. За хорошу роботу отримав і більшу винагороду та
можливість комфортного проживання («Я у
Чехії робив 6 років після пенсії. Як вам сказати, я не люблю брехати. А там жив на
трьохетажном дому сам. Тому што тот
Сватош [працедавець. – О. П.] продав етот
дом, вони поєхали в Австрію, і він каже:
“Іштван Ференцович, даю вам ключі, і живіть собі тут”. [Чех?] Так. Там культурні люди. [Гарно до вас ставилися?] Не було
чути голосного розговора ні в ресторані.
Нормальні люди. [Вам добре платили, не було
випадків, щоб намагалися обдурити?] Нєт.
Там, знаєте, як вам сказати, там треба не
так, як у нас, там треба показати роботу.
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Щоправда, за часів СРСР це явище отримувало інші ідеологічні прикриття на зразок «всесоюзних будов», «освоєння цілини» тощо, куди
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УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКІ ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПАРА ЛЕЛІ
(за матеріалами народного метеокалендаря)
Олександр Васянович
УДК 398.33(=161.2):26-565.4(=411.16)
У статті на основі польового матеріалу розглянуто метеорологічні уявлення українців стосовно «єврейських
кучок» та деяких їхніх проявів у традиційних українських віруваннях про несприятливі погодні явища в окремі
періоди року.
Ключові слова: вірування, народний календар, метеорологічні знання, «єврейські кучки», дощ.
Based on the field material, the article considers the Ukrainian meteorological conception on Jewish Feast of Tabernacles
and its some manifestations in the Ukrainian traditional beliefs on adverse weather at certain points of the year.
Keywords: beliefs, folk calendar, meteorological attainments, Jewish Feast of Tabernacles, rain.

яких їхніх проявів у традиційних українських
віруваннях про погіршення погоди в окремі періоди року. Широке коло етнокультурних взаємовідносин євреїв зі своїми сусідами
(українцями, білорусами, поляками) активно
вивчає російська дослідниця О. Бєлова, праці
якої можна віднайти в мережі Інтернет 1. Проте
ми, ґрунтуючись на значному польовому матеріалі, прагнемо зосередити основну увагу лише
на метеорологічних віруваннях українців.
Певною мірою поширене повір’я щодо
зв’язку євреїв з погодою. Іновірців інколи
сприймали носіями магічних знань, тому будьякі погодні катаклізми, як-то дощ, град, грім,
засуха, пов’язували з їхньою діяльністю. Так,
наші польові матеріали засвідчили, що під час
засухи було заведено обливати єврея – карати
людину, яку вважали чужою, тобто здатною
нашкодити. Це мала бути особа, котра максимально відрізнялася від своїх односельчан за
національністю чи віросповіданням. Для традиційного українського суспільства це, най
імовірніше, міг бути саме єврей. Жида обливали. Одна жінка вигукала жида, а друга з-за
стени на його ведро води 2. На Гомельщині,
зокрема, говорили: «Вот, як нема дажджу, дак
украдом где у евреюў... гладышку да у колодесь бух – жыдуўску кином и тоже кажуць,
што возьме да дож пуйде» 3. Адже найпростіша дія, на думку українців, для усунення погодного негаразду – нейтралізація зворотними
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Проживаючи тривалий час поряд з євреями, українці придивлялися до особливостей
їхнього способу життя, побуту, звичаїв та вірувань. Поступово формувався образ чужої
культури, який спирався насамперед на власні
уявлення та систему цінностей. У такий спосіб
у традиційну культуру потрапили певні тлумачення елементів однієї культури носіями іншої,
які досить часто мають сформовані стереотипні уявлення. Досліджуючи етнокультурні
контакти, неважко помітити прагнення носіїв
певної культури перекласти на власну мову чужий етнокультурний код, щоб він став для них
зрозумілішим та доступнішим.
Стаття побудована, головним чином, на
власних польових матеріалах, зібраних протягом останніх років, із залученням деяких
свідчень, переданих автору колегами з відділу
«Український етнологічних центр» – Тетяною
Величко та Світланою Маховською. Використано також відомості з електронних та друкованих засобів масової інформації, які містять
різноманітні точки зору з означеної проблематики. Свідчення українців з різних регіонів
відображають важливу інформацію, яка дає
можливість сформувати образ «чужого», зокрема єврея, і заснована на архаїчних народних
уявленнях. Тому метою дослідження став пошук етнокультурних паралелей, які проявилися в метеорологічних уявленнях українців
стосовно так званих «єврейських кучок» та де-
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ше його пов’язують з похолоданням, вітрами,
дощами та приморозками. Єврейські кучки
тоді як наша [Паска. – О. В.] має бути,
тільки дві неділі борше. Та тоди знаєте шо,
коли їхні кучки, такі дощі та так прячуть.
Холодні жидівски кучки. Такі дощі, шо не
дай Боже 11 . За нєдєлю до Пасхі холодно.
Всєгда. Вєтєр і холод. Всєгда. Ранняя вєсна. За недєлю до Пасхі всєгда холодно. Ужє
і картошку садят, а холодно. Всєгда 12 . Великдень, а перед цим дуже холодно. Ждемо
шоб пройшло – почнеться тепло. Дуже холодно. Тепло буде після кучок. Це Маца єв
рейська. Чи за неділю, чи за дві неділі перед
Паскою 13. Дописувачі форуму Livejournal під
час обговорення теми «Що таке “єврейські
кучки”?» висловили низку думок про причини похолодання напередодні Великодня. У нас
постійно всі говорять)) Бабуся розповідала, що її бабуся казала, що така погода
тому, що маца має після випікання стояти
на холоді. Тому й жиди просять в Б-га, щоб
він холод подарував) 14. Вони також звертають увагу на символізм погодних змін, що їх
тлумачить православне населення. У народі
кажуть «євреї кучкуються перед Великднем – буде холодно». Прикмета така.
Пов’язане з тим, що юдейське свято перед
православним йде... Народ примітив, що на
цю пору завше випадає похолодання, яке потім змінюється потеплінням – на Великдень 15. Притаманність «кучок» саме цьому
календарному періоду в Північній Бессарабії
відмітили російські дослідники О. Бєлова та
В. Петрухін 16.
Значне погіршення погоди – похолодання
навесні – пов’язане в українців з Вербною неділею. Майже по всіх регіонах України було
зафіксовано такі метеорологічні прикметиприказки. Прийшов Вербич – кожуха позич 17. Прийде Вербич, то кожуха й свиту
тербич 18. Вербич – кожух на себе натич 19.
Похвала похвалиться, а Вербич поправиться. На Похвалу холодно. А на Вербичу
іще холодніше. Цей тиждень самий найхолодніший 20. Прийшов Вербич – кожух і
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діями. Таких прикладів було зафіксовано чимало, особливо на Поліссі. Немона городить
до Благов’єщення, хто погородить, виймали коли, а в ями лили сьвачену воду 4. Городіть неможна тиждень – шість день посля
Паскі до Провод... А як городіш до Провод,
то вже всі крічать: «Загородів, то вже
дощу нема». Вівалівалі того плота, воду у
ямі лілі 5. Водою обливали людину, яка зла,
вредна да на Благовіщення пече щось там
таке, а на Благовіщення не можна пекти нічого, даже картопляника нельзя пекти. До
ту людину, хто примічав по сусідству, обливали водою, шоб дощ пішов 6. Як хто навєснє часнік посадіть, тоже дощу нє будє,
дак пойдєм вірвєм целу граду да в колодєзь
покідаєм тей часнок весняни, шо до Благовйєшчення посажани 7. До Благовйєшчення
хати з надвору не мажуть од грому. Колісь
облива хату усю. Воду з сажою колотять і
обливають 8. Тобто всі роботи, на думку поліщуків, потрібно робити вчасно, невчасні роботи можуть призвести до несприятливих погодних явищ, приміром засухи. Таким чином,
потрібно знайти причину такого погодного
стану й усунути її.
Імовірно, деякі ритуальні дії євреїв сприймалися українським населенням і як вплив на
підвищення холодів, надмірних опадів. Такі
календарні періоди отримали назву «єврейських кучок». На основі польових матеріалів
вдалося виокремити два таких періоди, які
припадають на весняний та осінній час.
«Єврейськими кучками» в деяких районах
України прийнято називати час, що охоплює
два-три дні до Вербної неділі і збігається з
єврейською Пасхою, що пов’язують із 15 днем
місяця нісана. Словник Б. Грінченка не дає
зрозумілого тлумачення цього свята: «Еврейскій праздникъ кущей, а также и самыя
устраиваемыя тогда кущи» 9. У словнику
В. Даля читаємо: «Кущи, кучки – жидовский
вешний празник в память странствия с Мои
сеем; все выбираются из домов в шалаши,
кущи» 10. Цей день припадає на перший пов
ний місяць після весняного рівнодення, часті-

70

http://www.etnolog.org.ua

Спеціа льна тема випуску: «Український етнос у просторі су часної міжкульт урної взаємодії:
трансформація тра диційності й етнокульт урні взаємовпливи»

Зібраний нами польовий матеріал свідчить, що зі святом Явдохи у різних регіонах
також пов’язують погіршення погоди. У нас
був такий дід, шо узнавав пагоду, але він
уже ж вмер. Я не знаю, шо він рабив. Йому
чи ад Бога було дано чи шо, я вам не скажу.
Він умер на Явдошку. А казав колись, шо
як умру, то і землі буде мало. Як умер, то
таке мело, таке мело, заверюха. Прийдуть
Явдошки – заметуть дарожки. Це ще не
весна 28. Явдоха – сє пєрємєтьоха. Снєг ідє,
мєтє. Цє вєсна, алє всякє врємя є, можє і
мєсті 29. Явдоха – пєрємєтоха. Буває на
Явдоху такє лєпіть, шо і свєта нє відна.
Єдуть у Кузнічі на храм саньмі, а адтуля
возам 30. Явдоха ще хвостом мелькне. Ще
буде сніг. Вона ще вимітає усі вугли. Таке
буває, що на Явдохи ще люди позамерзали.
Січас такого нема 31. Сердяться на неї, бо
Явдоха хвостом круте. Дві неділі до Явдохи і дві неділі після Явдохи – метелиця, і
таке, і сяке 32. Дві неділі до Явдохи Плющихи вона надіває 12 кожухів, а дві неділі після
цього вона скидає 12 кожухів 33.
Зв’язок свята Явдохи з вітряною погодою
на Буковині проявився в забороні замітати
хату. Порушення цієї заборони могло призвести до сильних вітрів улітку. Чотирнадцятого березня Явдоха. Це так вона віє.
Любе віяти. Та треба, шоб вона чотирнадцятого відвіяла, а то потому як кукурудза
вже є велика, а вона зачинає фокуснічати.
Кукуруза вже хоче прясти, а вона як зачинає робити: повалит, попутає тако. Йо.
То не смій віник брати в руки на Явдоху.
Чотирнадцятого. Не можна. Вона таке
тобі наробит, шо будеш видіти [сміються].
Я знаю, шо на Явдоху не треба нічого робити. Дуже її сяткуют старі люди. То навіть віник не треба у хаті брати. Бо вона
дуже потому... Вінести з хати, бо ти шос
забудеш тай хапнеш віник тай тоді ферфер, тоди вона вам покаже фокуси 34. Бо
як шос робити [на Євдокію. – О. В.], тепер
нема, а колис хати були під соломов. Розшиє вам верьх, розкидає да ще шос вам ви-
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свиту тербич. Вербний тиждень взагалі
холодний 21. Вербич – кожуха терпич. Хоч
коли Паска, а Вербич цей холодний, вітер
такий 22. Тиждень Білий – іще буде околілий 23. В окремих випадках інформанти самі
проводять паралелі між Вербною неділею та
«єврейськими кучками». Вербна неділя, вона
холодна. І ви знаєте ще. У нас оце Вербна
неділя, а в євреїв Паска. І оце всігда наша
мама казала: Ну всігда, каже, оце Вербна
холодна. Оце єврейська Паска. Оце вона
нам порте все. Єврейські кучки́ . Да 24. Коли
Паска єврейська, оце перед цим жидовські
кучки. Оце мені бабушка казала і це відповідає: холодно і дощі. І перед їхньою Паскою
так як наша Вербна. Оце кучки – дощ,
слякоть 25.
У Сакському районі АР Крим єврейські
кучки, як засвідчили польові матеріали, припадають на дещо раніший період весняної
пори, що збігається з початком-серединою
березня і в уявленнях жителів краю поєднується зі святом Явдохи. Ето пєрєд Паскою,
єврєйской Паской, і пєрєд нашєй Паской
шєсть нєдєль – такой вєтєр дуєт, такой
вєтєр дуєт, і с бурєй, і с пилью, і всєм на
свєтє. І називалось єврєйскіє кучкі. Почєму оні називалісь – нє знаю. І оні називаются по сєводняшній дєнь. Как остайотся
шєсть нєдєль – о, єврейскіє кучкі... І сєйчас – я дажє єслі і забуду, а украінци говорят – о, єврєйскіє кучкі, вєтри́ , говорят,
опять пошлі. Било тіхо, а то ж говорят –
а то ж єврєйскіє кучкі 26. Кучкі я знаю хорошо. Вот ета ж пєрєд Пасхай. У нас Пасха, а у ніх нє знаю как, празнік називался...
Што ми замєчалі і сєйчас дажє замєчаєм,
как начінаются єврєйскіє кучкі, а патом
називаєтся наша Євдоха. Вот вєтєр дуєт,
холодно становітся вот в ето врємя. Почєму, нє знаю, вот когда так дєлаєт. Почті всєгда вєтєр дуєт і вот говорят: «Щас
єврєйскіє кучкі ідут, а патом будєт наша
Євдоха. Тожє сумашєдшая, тожє вєтєр
дуєт». Всєгда говорілі: «Бєшєная Євдоха».
І вєчно вєтєр дуєт 27.
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бувало як дощ дуже падав. Бо переважно,
вони казали, що Кучки – то значить дощ
буде. То жидівськи кучки – то буде дощ.
Ну нараз не було дощу. Так бувало, шо не
був. А нараз такі дощі, вони всьо одно сидять 39. Єврейські кучки – це осінню дуже
дощі ідуть тоді. Десь у жовтні. Воно не
один день. Десь тиждень 40.
Українці намагалися узгодити свої плани
з «єврейськими кучками», щоб не потрапити
у період затяжних дощів. Було свято кучкі.
Я не знаю, як називали євреї це свято, а
ми називали кучкі. То був листопад, дощі
падали, і люди чомусь спішили, казали:
«Треба прибрати з полів до кучек, бо тоді
погниє» 41.  Справляють кучки і шо ви хочете. І тепер нам аби дощі бути, шо вони
мали свої свєта справляли. Кучки́ . Кучки́ .
«Дощі ідут, коли кучки», – кажут. То вже
кажут: «Перуємси, бо як будут кучки –
буде довго іти дощ, а то буде біда». Але
вони це справляли 42.
Євреї, мешкаючи тривалий час поряд з
українцями, певним чином впливали на їхні
традиції. Зокрема, на думку жителів Полісся, саме на «кучки» євреї здійснюють спеціальні магічні ритуали викликання дощу. Для
цього вони в гарбузі роблять отвори, через які
виливається вода, імітуючи дощ. Вже вони
[кучки. – О. В.], мабуть, кончаютца. То
по Причистій кілько вже? Вони місяць. Од
двадцять першого числа. Вони до Пречистої дві неділі, до то називається свато.
А вже посля Пречистої, то кучки називається. То як нема дощу, то вже треба, шоб
дощ в їх був, то вони роблять таку будку
да розбивають гарбузу, да крутять дирочки, да ллють воду, щоб на голову капало. Бо
я, як була дівчиною, то там ґля нас жидівска хата була, то я там хлопчика гляділа – нянькою була. Я бачила. Вони надворі
ето кучки такі. То вже як нема, молятьса
вони, надвір виходять, як дощ іде, шати
понакладають, а як нема, то таку будку
роблять. Я ж кажу: чіпляють гарбузу за
шнурочки да ллють воду, шоб на голову ка-

ІМ

Ф

Е

робе. Ну. Ні подушки не складаютси в цей
день, ні замітати, нічо. Шити не можна,
прати не можна. Шо не можна, то не можна в цей день тако робити 35.
Під «кучками» також розуміють свято
Суккот – прославляння Всевишнього – після
днів Суду, Розкаяння та Покути, коли настає
пора веселощів. Перші сім днів цього свята
названі «Суккот», тому що в ці дні потрібно
жити в куренях («курінь» на івриті – «сукка́»,
курені – «сукко́т»). А свєт у них не було.
Були кучки. Їкіс день кучок. Тай то будували якіс такі надворі з кіль – такі собі кучі з
хвої. Тай там ходили у тоту кучу, тай там
читали, тай там їсти заносіт, а йдут у
хату тай ще у хаті чітают. Такі єк будки,
єк тепер будуют ті склепи на базари. То
таке. А видтак то то розбивают. То восени. Осінню тоте. Тоті кучки. Я знаю добре ті кучки, ті буди, єк вони будували 36.
Кучки, то було осінью. Знаю через те, що
як кукурузи ламали, а то, ні чім вони растуть, кукурузи, називається кукурузовіна. То вони брали, як не мали свого, то брали у людей, і робили такі чтирі стовпчики,
так ладки отакі от, і так стіни робили
навколо. І там такі двері лишили собі, шоб
вони могли зайти. І навєрх одівали стріху,
шоб оно... С одної сторони кидали, с другої.
Так-так, шо дощик падав, то не промоков.
То стіков потім. І вони там собі стелили
солому, і там вони сиділи. То було два дні,
то в тих кучах вони сиділи. Там і їли, і там
і молились 37. Розповіді українців про ритуали, які відбувалися під час єврейських свят,
свідчать про пильну увагу до обрядів сусідів
та їх своєрідне тлумачення, інколи з точки зору
власної традиції. Досить часто ці розповіді відображають стійкі стереотипи.
У сучасних інтернет-ресурсах міститься
чимало відомостей як з регіональних, так і
загальноукраїнських засобів масової інформації про «жидівські кучки», які приписують
осінньому часу 38. В окремих регіонах України
саме з осінніми кучками пов’язують погіршення погоди у вигляді дощу. То не раз троха
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мість відсутність дощу вони компенсують або
водою, налитою в гарбуз, або просто гнилим
гарбузом. Вєшали гнилого гарбуза над головою і ждали, шоб капало, шоб не були рабиє 53. Про уманських хасидів, наприклад,
кажуть, що накликають дощі, щоб «змити пархи» 54. Кучки робили... Угу, то свято
єврейське було. І там що, горбуз? Горбуз...
раскраянний, клали тей і води давали в горбуз. Милися, очі мили. Підложили туда.
Очі мили, всьо мили. І вони казали, як
той водой вмиються, ну, то будуть чісти. Вони так очищалися. То погане. А як
дощ ішов, то дуже вони раділи тоди, вот
дощ туди попадав і вони там милися. Дуже
раді були 55. Колись мені мама розказувала,
а вже і мені вісімдесят чотири роки, якщо
восени дощі, вони [євреї. – О. В.] веселяться, не плачуть. А як нема дощу, брали великого гарбуза, такого кормового, вичищали,
дірки набивали, води наливали може відро.
Милися. Голову мили. Як душ. Бо дуже на
них парші накидаються, як не було дощу.
Тільки осінню, як гарбузи дозріли 56.
На початку ХХ ст. Іван Франко зазначив, що євреї на Прикарпатті люблять, щоб
під час «кучок» ішов дощ, адже це означало,
що в них буде багато грошей. Коли починався
дощ, вони підставляли під краплі голови –
«наче гроші на них капають» 57. В українців
мотив дощу досить широко представлений
серед прикмет весільної обрядовості. Зокрема, С. Маховська зауважила, що дощ під час
весілля в одних селах Слобожанщини віщував багатство, а в других – сльози молодій 58.
Дощі, опади загалом, під час святкування
весілля, як засвідчили інтернет-ресурси, обіцяють майбутньому подружжю багате, щасливе, заможне життя. Якщо під час одруження була сонячна погода, і раптом пішов
дощ – бути молодій родині багатій. Хорошою ознакою в день весілля вважається
дощ. У сніжний день весілля – до заможного благополучного життя 59. Чимало
подібних прикмет було зафіксовано С. Маховською в різних регіонах України. А мені
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пало. Молятса. До то кучки називаєтса 43.
Такий ритуал має певний зв’язок з використанням сита та решета для викликання дощу
на Поліссі. Так, на півночі Житомирщини
жінки через решето поливали могилу вішальника, промовляючи: «Ми вам дали води, а ви
нам дайте дощу» 44.
Віра в надприродну силу води заснована на
такій самій реальній та загальновідомій властивості, як і уявлення про її очисну та «родючу» силу: і дощова, і ґрунтова вода забезпечує
родючість лугам і полям. Звідси, шляхом магічної асоціації, виникає система обрядів родючості, викликання дощу під час засухи тощо, де
вода відіграє головну роль. Такі обряди в різних
формах відомі багатьом слов’янським народам.
Суть їх полягає в магічному обливанні людей
водою чи купання їх у річці. Ці обряди нерідко
набувають вигляду своєрідних розваг молоді.
Проте цей обряд, хоча й перетворився на гру,
зберіг риси давньої магічної дії, що підтверджують такі свідчення: До криниці ходили і
обливались водою, шоб дощ пошов. Так одне
одного обливали 45. Вадою обліваліся, шоб
дощ пашов 46. Шоб дощ пішов, одне другого
обливали, а хто сердитий, то ми обіллємо,
а до вечора злив дощ 47. Водою єдне другого
обливали, шоб дощ пошов 48.
В окремих поліських селах існує звичай під
час засухи обливати водою вагітну жінку, пастуха, священика 49. Нам вдалося зафіксувати
звичаї обливання та купання вагітної жінки,
яка могла уособлювати родючість. Купаючись,
вона, таким чином, повинна була викликати
благодатний дощ на поля. Купатца беременним давалі, шоб пошла покупалася, то дощ
пойдє 50. Як дощу нєма, то бєрємєнну облівалі вадою. Бєрємєнна стоїть, нє знає, то
вони йє раз і облілі. Вони так подкрадутца, шоб нє бачіла 51. У південнослов’янських
обрядах викликання дощу відмічено подібний
звичай поринання, штовхання у воду чи купання вагітних жінок 52.
Інколи інформанти наголошують на очисній функції дощу під час «кучок», вказуючи,
що євреї дуже радіють такій погоді. Нато-
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коли уже молоді єк є весілля, єк приходять
від шлюбу, шоб трошки дощу було. Шоби
дощ був, шо це на добре 68. Отже, переважна
більшість прикмет дає можливість помітити
запліднюючу силу дощу, яка може проявлятися як у добробуті молодої родини, так і продовженні роду.
Таким чином, польові матеріали засвідчили, що, незважаючи на відсутність значних
контактів з євреями нині, у реальному житті
досить живим залишається іноетнічний елемент у метеорологічних уявленнях українців,
які в минулому досить тісно спілкувалися з
представниками цього етносу. Аналіз зібраних матеріалів дав змогу простежити певні регіональні особливості уявлень про погіршення
погоди навесні (Песах), що характерно для
Півдня України, та восени (Суккот), головним
чином, на заході та півночі України. Помічено
деякі паралелі з українськими святами (Явдохи, Вербна неділя). Уявлення українців про
єврейські свята доповнюються різноманітними стереотипами, здатними заповнити нерозуміння чужої культурної традиції.
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бабушка одна стара казала: «Ні, то на
хороше життя, як дощ піде, то на хороше
життя!». Колись дощ пішов, а в нас тут
розписують рядом, а я кажу: «Боженьки,
дощ пішов!». Вона каже: «Ні, ні, не переживай!» 60 . Якшо дощ там – добре, будуть багаті 61 . Як файна погода – то файно будут молоді жити. Як дощ піде, так
не раз буває, шо як до шлюбу йдуть або
з шлюбу, піде, також так дощ, кажуть,
багаті будуть молоді. А я знаю, як там?
Знав би, де правда 62. Казали, якшо дощ
паде, то будуть молоді багаті 63. Як дощ,
так кажуть, шо будуть багатиї молоди,
як дощ 64. А, ну то таке говорили, шо як-то
дощ іде, то щасливі молоді будуть 65. Ну,
якшо трошки так дощик крапає, тако похмурно, то, каже, будуть багаті. Або як
сонце, то каже, тоже добре. А як вже вельмі дощ іде, вельмі льє, кажуть недобре, бо
вельмі плакаті 66. Єк іде дощ, то кажуть,
шо багачами будут. Одні кажут, шо багачами будут, інші – шо буде багато в
сльозах жінка 67. І дуже, кажут, шо добре,
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МІФОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ПІВДНЯ:
ІНОЕТНІЧНІ ВПЛИВИ
Юлія Буйських
УДК 398.4(477.7)+303.4
На основі первинної систематизації та аналізу польових матеріалів, зібраних серед українського населення деяких місцевостей історико-етнографічного району Півдня України (переважно Північного Причорномор’я), у статті
висвітлено особливості сучасного побутування міфологічної традиції українців у полікультурному середовищі регіону.
Окремо розглянуто уявлення про такі міфологічні персонажі, як вихор, відьма, «ходячий» мрець, домовик.
Ключові слова: Південь, українці, міфологічна традиція, міфологічні уявлення, вихор, відьма, «ходячий» мрець,
домовик.

Е

The article enlightens the specificities of the South Ukrainians’ modern mythological tradition in the region’s multicultural
environment. This information is based on the primary systematization and analysis of the field data recorded among the
Ukrainian population in some areas of the multicultural region, chiefly on the Northern Black Sea littoral. The mythological
beliefs in such characters as a whirlwind, a witch, a “walking” deadman, and a brownie are specifically analyzed.
Keywords: the South, Ukrainians, mythological tradition, mythological beliefs, whirlwind, witch, “walking” deadman,
brownie.

лізує в міських квартирах, ліфтах, машинах,
готелях тощо, а відьма із сусідки «по вулиці»
стає сусідкою в панельній багатоповерхівці.
Останні етнологічні й фольклористичні дослідження засвідчують, що міфологічні уявлення
та пов’язані з ними різноманітні повір’я, прикмети, заборони, магічні практики – комплекс
явищ, характерних сьогодні не лише для мешканців тих населених пунктів, що порівняно
віддалені від процесів урбанізації та глобалізації 3. Це підтверджують як інтерв’ю, записані нами в м. Києві 4, так і нещодавні польові
дослідження, проведені на Півдні України,
переважно у деяких місцевостях Північного
Причорномор’я та Приазов’я.
Стаття ґрунтується на матеріалах, зібраних
автором під час експедицій у Білогірський,
Кіровський, Ленінський, Сімферопольський
райони та с. Грушівка Судацької міської ради
АР Крим (2011); Бердянський район Запорізької області; Володарський, Новоазовський, Першотравневий райони Донецької
області та Очаківський район Миколаївської
області (2012). Мусимо зізнатися, що для нас
виявилося все ж таки досить неочікуваним натрапити в таких достатньо урбанізованих, розвинутих у промисловому відношенні, і більше
того – у курортних, рекреаційних зонах, знач
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У сучасній українській етнологічній науці
побутує думка, що традиційна культура катастрофічно щезає під впливом сучасних процесів урбанізації та глобалізації, що покоління
«останніх носіїв традиції зникає», а з ними і
цінна інформація про ті чи інші культурні явища 1. Існує переконання, що сьогодні традиційні міфологічні вірування та уявлення можна зафіксувати лише на теренах Українського
Полісся та Карпат, які вважаються своєрідними «заповідниками» побутування різних форм
традиційної культури. Певною мірою така
думка цілком виправдана, оскільки в названих
регіонах, зважаючи на результати останніх польових досліджень, справді збереглося досить
багато проявів традиційної культури, у тому
числі міфологічних уявлень.
Водночас очевидно, що трансформації в
культурі відбуваються всюди і на різних рівнях, до того ж не без суттєвого впливу ЗМІ, а
традиція у свою чергу не є чимось монолітним
та застиглим, оскільки вона завжди піддавалася змінам. Традиція має здатність варіювати
та інкорпорувати те, що ближче її носієві, тобто ті культурні елементи, які можуть органічно
функціонувати в її структурі 2. Так, наприклад,
у биличках поряд з домовиком нині фігурують
полтергейст і барабашка, яких традиція лока-
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сучасного побутування традиційних міфологічних вірувань українців у багатокультурному
середовищі Одещини 6.
У зазначених районах АР Крим зафіксовані нами міфологічні уявлення демонструють
існування багатьох традиційних сюжетів і персонажів. Наприклад, стійкою виявилася віра в
демонічну сутність вихору, на позначення якого респонденти-українці, крім легко пізнаваних традиційних імен та евфемізмів «вихорь»,
«смерч», «чорт», «нечиста», «страшна» сила,
уживають ще назву «тіфон»: «...такой смерчь
воть етот бальшой, гаворять, етот, ураган – тіфон, гаворять, спускаєця» 7; «...вот
он ідьот – чьорная такая, ат нєба паласа
ідьоть, ідьоть к зємлє і гаварять, – ето
ідьоть тіфон, щас будіт лівєнь...» 8. Чому,
власне, вихор називається «тіфоном» жоден з
інформантів не міг відповісти. До речі, у перекладі з грецької «τυφώς» (тюфос) означає
«ураган», «буря», «вихор», «гроза» 9, а кримськотатарське слово «туфан» – «буря» 10. Можна умовно припустити, що така назва вихору
в місцевих українців пов’язана з наявністю
тісних культурних контактів з деякими етносами Криму, зокрема зі згаданими татарами і
греками. Було зафіксовано сюжети, типові для
української і загалом східнослов’янської нижчої міфології 11. Наприклад, вони відбивають
вірування про те, як колись у вихор кидали ніж
і він випадав звідти з лезом у крові; про «знаючих» людей, які вміли «підрізати» вихор за
допомогою серпа й ножа, висвяченого на нічній службі на Великдень (примітно, що такими
людьми можуть бути або греки, або кримські
татари, тобто «чужі»); про те, що під час наближення вихору, треба осіняти себе хресним знаменням та опускатися до землі, щоб
він не зашкодив. Наведемо кілька прикладів:
«Чьорний, да такой широкий, да, знаїтє,
уже к зємлє оставалось мєтра, навєрно,
два, но ето ж далєко, может, там оно метров сто... наша бабушка Васіліса бєгом в
комнатку, бєрьот сталовий нож, сталовий нож, і бірьот топор, што рубают. І во
так – тапор і ножом вот так шота дєла-
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ну кількість різноманітних міфологічних вірувань та уявлень, що відрізняються сталістю
традиційних загальноукраїнських сюжетів.
Важливо зауважити, що під час експедицій
нами були опитані як представники українського населення, тобто мешканці згаданих
областей, у середньому 1920–1930‑х років
народження, які вважають себе українцями,
розмовляють українською (переважно україноросійським «суржиком») та пам’ятають, що
принаймні їхні батьки народилися в цій місцевості, так і ті українці, які внаслідок певних
історичних обставин були переселені чи переїхали з різних місцевостей Західної, Північної
і Центральної України до Криму, Миколаївщини та Приазов’я вже в період після Другої
світової війни. Тобто варто брати до уваги
неоднорідність місцевого українського населення, яке загалом є сплавом нащадків вихідців з різних історико-етнографічних регіонів
України, що не могло не позначитися й на їхній
духовній культурі. З усіх названих областей
найбільшу кількість матеріалу було зібрано
в Криму та Очаківському районі Миколаївської області, менше – у Донецькій області,
а найменш інформативні тексти зафіксовано в
Запорізькій області.
Зауважимо, що порівняно із солідним доробком вітчизняної історіографії в царині вивчення культур національних меншин та етнічних груп полікультурного Півдня України,
а також із дослідженням календарної, сімейної
обрядовості, соціонормативної культури, пісенного фольклору тощо українського населення регіону, міфологічні вірування та уявлення
українців в окреслених місцевостях Північного Причорномор’я та Приазов’я збиралися та
вивчалися доволі спорадично. З доробку сучасної української історіографії варто назвати
праці миколаївських дослідників С. Романенка, О. Ковальової та О. Марченка, що містять
публікації різножанрових фольклорних текстів, зібраних у різних районах Миколаївської
області, у тому числі билички про відьом 5;
праці одеського етнолога Г. Стоянової (Захарченко), які побіжно висвітлюють різні аспекти
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є характерною для нижчої міфології багатьох
етносів, у тому числі й для українців. Відомо,
що вихор, крім однієї з іпостасей чорта, може
виступати і як візуальний образ відьми, різноманітних хвороб, повітрулі, вітряниці тощо 16.
Виявилося, що досить стійкими віруваннями, які трапляються у зазначених місцевостях
повсюдно та містять низку добре збережених
традиційних сюжетів, є такі, що пов’язані
з постатями відьми, «ходячого» мерця та
домовика.
Найбільший масив інформації було зафіксовано саме про відьом і, власне, про їхні
магічні практики, способи завдання шкоди
людям і худобі, способи захисту себе і своєї
домівки від дій відьми. Зауважимо, що думки респондентів стосовно лише самого факту
існування відьом розділилися. З одного боку,
приблизно в половині записаних текстів наголошується на тому, що нині відьом немає (або
їх мало), а якщо ж вони і є, то «не такі сильні,
як раніше»: не крадуть молоко, не забирають
дощ і втратили здатність до перевертництва.
Зокрема: «...щє як мама малада була, так
тоді щє були такі – мама розказувала...
шо ходили відьми свинями. Свинями превращялись, у кішок превращялись – да, да.
За молодості мами. А при нас уже такого
не було...» 17. Більшість інформантів відтворювала історії про «колишніх» відьом, у яких
знаходимо традиційні сюжети про відбирання
молока, перевертництво (на кота, кішку, собаку, вовка, свиню, відро і т. п.), важку смерть
та способи її полегшення (у тому числі про
пробиття дірки в даху чи стіні) та ін. Сучасні
уявлення про відьом, зафіксовані у згаданих
місцевостях, пов’язані радше з вірою в чорну
магію, «причарування», «пороблення», «підкидання» намовлених предметів у двір. Водно
час інша частина записаних нами інтерв’ю
характеризується досить високим ступенем
віри в існування відьом і нині. Наприклад, у
с. Золоте Поле Кіровського району АР Крим
нам вдалося записати традиційне уявлення,
яке сьогодні фіксується вкрай рідко, – про
деякі фізіологічні особливості жінки-відьми,

ІМ

Ф

Е

їть [відтворює рухи хрест-навхрест. – Ю. Б.]
і во так рєжєт, і шото гаваріть... ето на
глазах било... і вєритє – кусок падаєт вніз,
а то падимаєца вєрху – бабушка пєрірєзала смєрчь. Смєрчи пєрірєзают. Смєрчі атводят в сторону... і татари харашо знають
ето...» 12; «...ідьот тіфон, щяс будіт лівєнь,
і от старушкі вихаділі, малітву чіталі, і...
нажом етім пєрірєзають. І от пєрірєзають
і смотрять, шо он падимаєца, падимаєца,
падимаєца к вєрху – ушол» 13; «Я слишала,
такой віхрь, как вот ідьоть віхрь – і кідай
нож туда... І нож будєть в краві. Ета ж
нєчістая сіла ідьоть. Ето ж ні, а нічістая
сіла. ...ето свікруха мнє рассказивала, а єй
рассказивала бабушка, как унєсла дєвачку.
І ани дєлалі, прасілі Господа Бога, маліліся, і
нарисовалі вот ето круг, сдєлалі бєлим мєлом, і стаялі всє маліліся, і етава дітя привєло суда, і паставіло на ето мєсто... віхрь,
да паставіл» 14. В інших місцевостях таких
уявлень про вихор зафіксувати не вдалося.
Схожі уявлення про бурю та вихор як про «недобру», «нечисту» силу трапляються в українців обстежених районів Приазов’я, але вони не
деталізовані та порівняно бідніші. Лише раз у
с. Кірове Володарського району Донецької області у місцевих греків нам трапилося уявлення
про вихор як про чорта, який «крутиться». Подібно у кримських греків, мешканців с. Чорнопілля Білогірського району АР Крим, було
записано матеріал, який відбиває міфологічні
уявлення про вихор як про демонічну істоту
жіночої статі: «[Ю. Б.: Как у вас называли
ветер, который кругами идет по земле?]
“Мавріка цивєла” – чорная циганка. Да,
так у нас гаварілі: тфу-тфу, мавріка цивєла, тфу-тфу, мавріка цивєла, тфу-тфу,
мавріка цивєла – трі раза плєвалі і гаварілі
“мавріка цивєла”, чьорная ціганка, чьорная
циганка – трі раза і плюйош, тфу-тфу.
Вот на, гдє крутіца, вот там – тфу-тфу,
мавріка цивєла, тфу-тфу, мавріка цивєла – трі раза і он тада тіше, тіше...» 15. Зауважимо, що персоніфікація вихору як демона
жіночої статі, що кружляє на місці чи танцює,
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клад, були п’яницями, або самогубці, або ті, за
якими сильно плачуть і тужать найближчі родичі: як правило, жінка за чоловіком чи сестра
за братом, і особливо після опівночі. Кажуть,
що таких мертвих «приплакали» (Крим, Донецька та Запорізька обл.); «притужили» й
«прижурили» (Миколаївська обл.). Наведемо
приклад: [оповідь про те, як бабуся респондентки «приплакала» свого чоловіка] «... каже:
“Плачу ж і плачу, плачу і плачу”, ну, а...
под клуньою стоїть там лавочка, вона на
тій лавочкі сидить ночю, каже: “Місячно
так, – а город до ставка, посеред города
стежка, – сидю я плачу-плачу, дивлюся –
ійде мій Федя із, от ставка по стежкі.
Пришов, сів коло мене та каже: “Чьо ти,
Параско, плачеш?” – “Ну, та як оце не плакать? Осталася с малими дєтками, стіки
дєток, шо мині з ними робить, – а отак, –
каже, – рука налазить на мине уже, а він
свою руку на мою і поклав, а вона, – каже, –
шо холодна, як льод, а шо, – каже, – ну, не
тіло, а як ото, знаєш, ковбаса сира, таке
слизьке, холодне, і м’яке ж, ну, без кос
тєй. Я, – каже, – злякалася, – це вже, –
каже, – сатана до мене знать прийшов.”
А вона дуже теж богомольна була, вона
тоді: “Свят, свят, свят, свят, свят!” –
а воно, каже, як наче, – це мині вона лічно
розказувала, як наче шось зірвалося, тіки:
Пухх! – і не стало його, і не стало. “Я, –
каже, – після того більше за ним плакать
і більш він до мене не приходив”. Це мині
бабуся лічно мині розказувала!» 20. Традиційною залишається і система апотропеїв, яка
застосовується для попередження небажаного
приходу мерця в дім та захисту від його небезпечних дій. Це, зокрема, читання молитов
(«Отче Наш», «Воскресна молитва»); використання освяченого маку-самосію, церковних
атрибутів – ікон, хреста, свічок, свяченої води;
звернення до священика з метою освятити будинок; застосування нецензурної лайки для
того, щоб вигнати «ходячого» мерця з будинку.
Схожа система оберегів у разі «приплакання»
померлого побутує і серед українського насе-
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а саме – наявність в останньої хвоста: «... Ми
када-то, в Золотом Полє у нас была баня,
старая, да. Ми с мамой купаліся. І у адной
женщіни, бабушка моя замєтіла і... мнє паказуєт – у нєй, значіт, не хвост, но вот
етот, которий вот у нас кончаєца, копчік, знаїте, вот на конце копчік, а так у
нєй єщьо от копчіка так, вот такой кусок
торчіт... ана [бабуся інформантки. – Ю. Б.]
сказала: “Ета женщіна – вєдьма...”» 18. Подекуди також фіксуються традиційні уявлення
про підвищення активності відьом залежно
від календарних циклів (зокрема на Великдень, Водохреща) та їхню відповідну поведінку
в церкві: намагання підійти ближче до священика, вхопитися за його одяг, доторкнутися
до замка чи дверей церкви. В окремих районах Миколаївщини також побутує уявлення,
що розпізнати відьму серед звичайних жінок
можна за тим, як вона заходить до церкви –
спиною («задом»), а при виході намагається
взятися «за клямку» 19. Загалом зауважимо,
що основні сучасні сюжети міфологічних оповідей про відьом у досліджуваному регіоні
засновані на віруваннях у «зурочення», «погані очі», спричинення шкоди дітям, молоді
(рідше – худобі) шляхом чорної магії, а також
практику любовної магії. В Очаківському районі Миколаївської області поширеним є вірування в те, що відсутність дощів, посушливе
літо і як наслідок – неврожай прямо пов’язані
з існуванням відьом у селі. Слід наголосити,
що не можна не відзначити потужного впливу
ЗМІ на міфологічні уявлення про цього персонажа. Так, подекуди нам траплялося уявлення, що нині відьом набагато більше, оскільки
вони вчаться чорної магії по книжках та телепередачах. Зауважимо, що така тенденція загалом є характерною для сучасної української
міфологічної традиції та, безумовно, потребує
окремого розгляду.
Майже в кожному населеному пункті нами
були зафіксовані билички про «ходячих» мерців. Традиційно вважається, що «ходити» після смерті та турбувати живих можуть або ті
покійники, які вели неправедне життя, напри-
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нього образу, існування якого визначається
лише акустичними проявами: стукати, шуміти,
дути, сміятися тощо. Одного разу нами було
записано текст, у якому названо тільки «волохаті руки» домовика, якими він торкався жінки: «...і от ночью, муж бил на смєнє, от, я
просипаюсь от тово, что вот сзаді кто-то
мєня лєжит. Вот так вот, ну, как, рукой
і вот так вот трогаю. І вот прям дєржал,
і вот я єво ущіпнула, вот ущіпнула, вот я
прям чувствую, как я щіпаю, і вот проснулас, і свєт бистрєнько включіла, дєйствітєльно, ето я даже нє прідумиваю, дєйствітєльно так і било. А потом отстал,
как то вот больше нє стал он пріходіть...
и вот как рука єво вот волосатая, вот. І я
прям вот так єво щіпала, прям нохтямі» 23.
Як випливає з більшості записаних текстів,
основну увагу в них звернено тільки на окремі
візуальні прояви домовика, а не на його функціональні характеристики. Певний акцент
зроблено винятково на його діях стосовно людини. Наприклад: «Пріхажу я да мами, ана
гаваріт: “Любка, ти знаєш, што, сєводня
са мной спал дамавой”. Я мамє: “А ти єво
нє баялась?”. “А чьо єво баятся? – гаваріт. – Слишу, у меня на ногі... штото упала
на ногі с пєчкі”. А у нас русская п’єска била,
а кравать вот так стаяла, а пєчка вот
так. “С пєчкі штото упала. Лап, лап –
лахматає. Што-то, гаваріт, лахматає.
Ну, – гаваріт, – я Богу памалілась і лягла
спать...”» 24. Привертає увагу також сучасне
побутування традиційного сюжету про провіщення майбутнього домовиком, згідно з яким
уночі він навалюється на господиню, господаря чи їхню дитину і починає тиснути. Тоді його
треба спитати «На добро чи на худо?», і якщо
«на добро», то він почне сміятися й перестане
тиснути, а якщо навпаки – буде дути. Загалом домовик є однією з іпостасей «нечистої»
сили – принаймні позитивного ставлення респондентів до нього майже не спостерігалося.
Так, було записано лише два тексти, включно
з вищенаведеним, у яких простежується нейтральне ставлення мешканців хати до домо
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лення Одещини 21. Слід зауважити, однак, що
порівняно частіше інформанти все ж таки розповідають про власний досвід сновидінь, ніж
відтворюють билички, що описують реальну
зустріч оповідача з відповідним міфологічним
персонажем – «ходячим» мерцем. У розповідях про сновидіння фігурують померлі, попереджаючи про щось, або ж з проханнями не
плакати, не забути пом’янути, щось передати,
прибрати на могилі; рідше – з погрозами. Наприклад: «Помниш Вєрку Мушку? Сниця її
сон, шо наче приходе брат та й каже... помер
давно вже, – “Перидай минє, носового платочка в мене нема, чи загубив де, чи шо, перидай мині!” А вона каже: “І як то я тобі перидам? Кім?” – “...Танюшой”. А вона каже:
“Так Танюша ше жива”, – жінка то була...
“То вона, – каже, – помре якогось числа
вона”, – він сказав, – “Перидаси”. А вона
каже: “А як же, як скажу їй, шо вона?” –
“Ти положиш, я сам возьму. Як вона помре,
її занесуть у ворота, я подийду до єї і вона
мині отдасть. Ти її скажеш так”... померла
та Танюша, приходе та Вєрка і платочки
приносе чи один, чи два. І до тої ж Танюши ка: “От тако, тако периказував, то я
ложу тобі платочок, Міша прийде, возьме”.
Ну і те розказала і всьо» 22 . Загалом, відтворюючи оповіді про «ходячих» мерців, лише
незначна кількість респондентів спиралася на
особистий досвід. Більшість оповідачів переказували слова матерів, бабусь, сусідів, водночас не відкидаючи реальність існування такого явища і свою віру в нього. Між тим значна
кількість інформантів розповідала про власний досвід спілкування з померлими уві сні,
наголошуючи, що «приходити» мертві можуть
тільки під час сновидінь.
Що ж стосується міфологічних уявлень
про домовика, зафіксованих серед українців
Північного Причорномор’я, зауважимо, що їх
порівняно менше. Найбільш повні та інформативні сюжети про домовика було записано
нами тільки в АР Крим. Зокрема там зафіксовано такі візуальні риси домовика: маленький,
кудлатий, пухнастий; домовик без зовніш-
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інформантів: про відьом та відповідно віру
в порчу й магію; про «ходячих» мерців і сни
про померлих; відчутно менше – про домовика, вихор та інших персонажів традиційної
міфологічної системи, віра в яких не чинить
настільки сильного впливу на щоденне життя та побут респондентів. Матеріали свідчать
про те, що зафіксовані вірування та уявлення
мають типові риси традиційної загальноукраїнської системи нижчої міфології. Водночас ми
можемо вести мову і про наявність імовірних
культурних впливів іноетнічного оточення
(зокрема у випадку з «вихором»-«тіфоном»),
особливо в середовищі українців Криму. Крім
того, очевидною є й низка сучасних змін, які,
утім, притаманні сучасній міфологічній традиції більшості регіонів України. Доцільним та
перспективним видається проведення компаративних студій у царині міфологічних вірувань та уявлень окресленого регіону, зважаючи
на його етнічну та культурну неоднорідність.
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вика, якого вони не бояться. В інших обстежених місцевостях уявлення про домовика
виявилися досить фрагментарними та багато
в чому пов’язаними із сучасними віруваннями,
які поширюються у сільському середовищі через ЗМІ. Наприклад, у Бердянському районі
Запорізької області про власне «домовика»
інформації зафіксовано не було, однак один із
записаних текстів відбиває уявлення про «барабашку», яка, як вірять, може перебувати в
просторі будинку та розмовляти з дітьми.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо,
що під час експедиційних досліджень у різних місцевостях Північного Причорномор’я
нам вдалося зафіксувати цікаву, певною мірою
еклектичну та строкату картину міфологічних
вірувань місцевого населення. Як попередній
результат узагальнення та систематизації зібраного матеріалу, можемо стверджувати, що
найпоширенішими виявилися уявлення, безпосередньо пов’язані з повсякденним життям
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10 жовтня 2011 року в с. Чорнопілля Білогірсько-
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лише в Італії мешкає 200 тис. українських емігрантів, серед яких 80 % – жінки [23].
Метою нашого дослідження є аналіз сучасної весільної обрядовості транснаціональних
шлюбів (розірваних кордоном, а не лише громадянством), які раніше прийнято було називати міжнаціональними шлюбами, та виявлення
особливостей етнокультурного взаємовпливу
та взаємодії, взаємозапозичень, паралелей,
впливу різних чинників на ці процеси.
Матеріали про весілля ми записували
впродовж 2012–2013 років від українок, які
працювали в Італії і там одружились, від їхніх
матерів, а також від однієї офіціантки-українки, котра працювала в ресторані з обслуговування багатьох таких весіль [20]. Окрім того,
важливі відомості віднайшли на незалежному
порталі українців в Італії «Лелеки» [11], у газеті для українців в Італії «Українська Газета.
com» [5], на різноманітних форумах інтернетресурсів тощо.
Весілля в Італії – справа кропітка і потребує багатьох зусиль та коштів, тому ні наречений, ні наречена до шлюбу не поспішають,
а надають перевагу фактичному шлюбу. Італійці справедливо вважають, що шлюб – це
на все життя, а тому на деякий час, буває й
на десяток років, відкладають цей крок, допоки не накопичать гроші і не куплять у кредит собі квартиру, поки не зроблять кар’єру,
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У спеціальній літературі сьогодні дедалі
частіше звучать терміни «транснаціональна
сім’я» [3; 22; 23], «транснаціоналізм мігрантів» [7, с. 50], «етнічно-змішані шлюби» [24;
6, с. 50], «транснаціональне весілля» тощо.
Тлумачний словник української мови подає
таке визначення поняття «транснаціональний»: «міжнаціональний, пов’язаний з декількома країнами» [13]. Транснаціональна
сім’я – це сім’я, яку утворюють громадяни
різних країн. Це може бути, наприклад, сім’я,
заснована на шлюбі між громадянкою України
та громадянином Італії і зареєстрована в одній
із цих країн. В умовах поліфонічності сучасного буття, коли зростають міжетнічні, міжпоколінні, міжрасові зв’язки, які відбивають
бурхливий суспільний розвиток, взаємопроникнення культур, зростає і кількість етнічно
змішаних шлюбів [4, с. 67]. Транснаціональні
шлюби відображають процеси глобалізації і є
її породженням.
Про актуальність проблеми української
трудової міграції свідчать, зокрема, і такі підрахунки Міжнародної організації міграції:
кількість українських емігрантів становить
приблизно 6,5 млн, тобто, 14,4 % українського
населення мешкає за кордоном. Трудова міграція впливає на економічне, соціально-демографічне та політичне життя країни, а також на
особисте життя самих мігрантів. Наприклад,
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збираються і знайомляться» [16]. При виборі
в Італії шлюбного партнера українки, як і росіянки (в інтернет-ресурсах знайдено чимало
матеріалів із їхніми міркуваннями із цього приводу, про це ж свідчать і наші інформантки),
надають перевагу не чоловікам-співвітчизникам, які «часто без роботи і без грошей, і
горілочкою бавляться, у моєму випадку це
вирішальний фактор; мій чоловік – італієць,
і якось спокійніше живеться» [15]. Як пише
Т. Кузик, яка свого часу виїхала в Італію і має
там змішану сім’ю, а наразі працює радником
з питань Східної Європи у міськраді Риму:
«[...] українки охоче одружуються з італійцями. Бо українка отримує економічну стабільність, у неї зникає проблема з проживанням і
вона не має проблем із алкоголізмом у сім’ї, що
було на батьківщині» [23]. І ще одна репліка з
інтерв’ю, уже з іншою українкою: «Італійці у
свої родини намагаються брати лише українок,
адже вважають їх працьовитими, побожними,
моральними» [17].
Не відступаючи від загальновідомої традиції багатьох країн, італійці звичайно починали
весільну церемонію зі сватання. Інколи парубок сам просив руки в матері дівчини, на відміну від українців, які просять руки у батьків
або ж батька. Та все ж найчастіше це робили
за допомогою свата або свахи. Після попередніх домовленостей призначали офіційний
день сватання. Родина нареченого направляла
в дім нареченої посольство, яке складалося з
батьків і свата. Наречені при зустрічі двох родин не були присутніми. Після домовленостей
про шлюб призначали дату, коли жениха представляти нареченій. Зазвичай це відбувалось у
найближчий святковий день. У будинку нареченої шикувалися одна проти одної дві родини.
Кожен член родини нареченого представлявся сім’ї нареченої. Потім наречений потискав
руку нареченій. У Давньому Римі цей звичай
називали «єднанням рук». Сучасне його значення – це знак про здійснення шлюбу. Обговорювали розміри посагу, складали список
речей, з якими наречена піде в новий дім. Після того як батьки давали згоду на цей союз,
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тим часом приглядаючись до свого партнера:
«Закохані тут по десятку років зберігають
статус “федонцатті” (заручені), і тільки потім приймають рішення відсвяткувати весілля» [19]. Важливо враховувати й позиції католицької церкви. До 1970 року розлучення в
Італії були заборонені, та й зараз ця процедура є настільки складною, що багато італійців
воліють просто роз’їхатись.
Італійці з особливою увагою ставляться до
традицій, тому місцеві весілля відомі всьому
світові особливим колоритом і розмахом: «Їх
можна назвати законодавцями весільної моди,
яка потім поширюється світом» [17; 18].
Коли починаються залицяння, дівчині
треба готуватися до того, що її слух обранець
буде тішити співом, часто в супроводі цілого
ансамблю, «а може їх просто найняти» [16].
Окрім добре відомої нам за фільмами й оперетами серенади, яку співають увечері або вночі,
є ще й маттіната, яку співають уранці, мабуть,
аби не будити по ночах сусідів. Свою прихильність співакові дівчина висловлює квіткою,
найчастіше трояндою, яку вона цілує, а потім,
додавши до того сувенірчик чи милу дрібничку,
кидає своєму шанувальнику. За день до весілля, за традицією, ця процедура повторюється.
Жених із друзями знову приходить до будинку
нареченої і виконує під її вікнами пісні про кохання. Потім наречена спускається до веселої
компанії і пригощає всіх солодощами. У деяких
місцевостях півдня Італії маттінату виконують
у день весілля, коли наречена кидає обранцеві
квітку з прив’язаним до неї символічним ключем від дверей до квартири або дому [17; 18].
Українцям – та й не лише їм, усім, хто потрапляє на італійське весілля, – здається дивним,
що дорослий солідний чоловік, який багато років прожив у фактичному шлюбі, буває таким
натхненним, співаючи для своєї коханої [16].
Як розповідають інформантки: «У неділю
і в четвер після обіду – законні вихідні для
заробітчан. В Італії я побачила цілі українські райони, де наші супермаркети з українськими продуктами, церкви, дискотеки для
українців. Переважно в них українські жінки
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Натомість в Україні традиційне запрошення має безліч регіональних і локальних
варіантів залежно від дня проведення весілля,
кількості гостей, від того, хто саме запрошував (молода, молодий, мати, батько, «звачі»)
тощо. Зараз усне запрошення починають або
закінчують, звертаючись до батьків. Наречена
запрошує батьків нареченого і навпаки. Над
виготовленням запрошень працює ціла індустрія: вони можуть бути оформлені як старовинні грамоти, оздоблені стрічками, вишивкою
тощо. Водночас спостерігаємо відродження
деяких елементів традиційного запрошення,
коли наречений і наречена закликають на весілля кожен своїх гостей шишками та листівками, які передають особисто.
В Італії традиційному шлюбу передували
різні випробування. Так, у день весілля наречену ховали, і наречений мав пройти різноманітні випробовування або сплатити викуп,
аби знайти свою кохану і повести її до вівтаря. Звичай ховати наречену від сторонніх очей
має глибоку традицію: у Давньому Римі наречену називали «нупта», тобто вкрита, заслонена, завита в покривало. Перевтілення через
рядження – це не лише ігровий прийом, але
й міфологічно вмотивована дія. «Порівняльне
дослідження образу “удаваної нареченої”, –
як пише О. Курочкін, – дозволяє простежити значну генетичну і типологічну подібність
весільної обрядовості українців та інших європейських народів» [10, с. 46–47].
У сучасній Італії збереглася значна кількість весільних традицій, хоч вони, звичайно,
і дещо спростилися. Досі існує обряд заручин,
викупу нареченої, медового місяця. До речі,
саме весільна традиція Давнього Риму прислужилася тому, що з’явився термін «медовий
місяць». Якщо батьки майбутньої нареченої
сватання сприймають позитивно, то визначають день офіційного візиту батьків і родичів
жениха. У цей день улагоджують усі формальності: дату проведення заручин і вінчання, організацію весілля, посаг нареченої і т. п.
У сучасних україно-італійських весіллях в
Італії сватання відбуваються одночасно із за-

ІМ

Ф

Е

відбувалися заручини – досить пишне дійство
за сучасними мірками.
В українців обрядовим скріпленням перед
шлюбних угод також традиційно служила
така урочиста подія, як заручини (змовини,
могорич, хустки, сватання). Скріплення згоди
відбувалося під час гостини обох сторін. Знаками зарученої дівчини були червона стрічка
в косі та прикріплена до хустини квітка: «На
Київщині подекуди про це свідчила мальована
жовтою фарбою стіна хати» [2, с. 158]. На відміну від українців, навіть тоді, як уже прийняли рішення, молодятам-італійцям забороняли
залишатися до весілля наодинці, а нареченій
не дозволяли відвідувати будинок нареченого. На Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, за звичаєм, засватані наречені ночували
від сватання до весілля разом, однак інтимна
близькість при цьому не допускалася. Ареал
побутування цього звичаю, за спостереженнями В. Борисенко, «[...] доходить до районів
Центрального Полісся, на Слобожанщину,
спорадично зустрічається в південно-східних
районах і зовсім невідомий на Поділлі та в західних областях» [1, с. 91].
Гості сучасного україно-італійського весілля дізнаються про церемонію заздалегідь.
Розсилають запрошення як мінімум за два місяці, а найчастіше – за півроку. Запрошення,
зазвичай, не розсилають поштою, а передають
особисто в руки, але в будь-якому варіанті
гості мають надіслати у відповідь (обов’язково
поштою) іменні візитні картки – як підтвердження своєї участі у весіллі. Це необхідно,
щоб організатори наперед знали точну кількість гостей. Саме на цих візитних картках під
час весілля записують подарунки молодятам.
А після медового місяця ті відвідують своїх
весільних гостей і дякують за подарунок. Наречені до того часу вже майже все знають про
майбутню церемонію, тому в запрошенні повідомляють адресу церкви й місце святкування,
план проведення весілля, тематику або стиль
церемонії, меню та «список побажань». Класичні італійські запрошення пишуть від імені
батьків і наречених.
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весілля. А ті вже домовляються: або купують
у складку одну велику річ, або, як кажуть,
«хто на що підписується». Працівники магазину повідомляють молодятам, що купили або
на що внесли гроші ті чи інші гості.
У деяких місцевостях придане нареченої
за тиждень до весілля перевозять до будинку нареченого. Дружина має принести в нову
родину особисті речі, білизну, посуд, кухонне
начиння. Цю частину посагу називають «корредо», і її розмір разом визначають родини
жениха й нареченої.
У день весілля в італійців, як і в українців, важливе значення має обряд «вбирання
або одягання нареченої». Так само, як і в нас,
його проводять урочисто. Італійську наречену,
як в українців, не садять на кожух (подушку,
килим), не відбувається жодних обрядодій з
волоссям, у яких задіяні її подружки. В Італії
вважається, що та подружка нареченої, яка
допомагала їй щось шити з весільного одягу,
сама впродовж року має вийти заміж. В українських весільних традиціях задля швидшого
заміжжя для дівчини побутував звичай сідати
дружкам на стілець, на якому перед тим розплітали косу молодій [1, с. 69].
Так само, як і в нас, наречена йшла до церкви вінчатись у святковому вбранні, характерному для її місцевості. Традиційно вбрання
витримували в зелено-червоних кольорах.
Червоний колір, очевидно, був відголоском
давньоримської традиції покривати голови
парі, яка одружується, червоним покривалом,
що мало назву «фламмеум» (від лат. вогонь,
полум’я), а зараз, переважно, це – біла сукня
і біла фата. Італійські наречені, як і українські,
надають перевагу класичним білим сукням, а
не модним сукням інших кольорів. Білий колір
в обох країнах символізує досконалість, чистоту стосунків, а також надає образу нареченої
витонченості й досконалості.
У день весілля наречений із родичами відправляється, як і в нас, за нареченою, яка в цей
момент прощається з батьками. Раніше все це
супроводжували ритуальний плач і співи. Італійська наречена, як і українська, мала проде-
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ручинами. Витрати на весілля ділили в одному
випадку навпіл [18], у всіх інших – більші витрати брали на себе чоловіки. Хоча, за італійськими традиціями, більші витрати на весілля
має нести родина нареченої. Вартість витрат
при проведенні такого весілля, залежно від заможності молодят, становить у середньому від
€ 70 до € 150 на одну людину [16].
Напередодні одруження кожен поважний
італійський наречений не оминає того, щоби
випити з друзями пляшечку гарного вина.
Від заручин розпочинається цілий ланцюжок
святкувань – вечеря з друзями нареченої, парубоцькі та дівочі вечірки, банкет із друзями
на роботі тощо.
Зараз в Італії, як і в Україні, існують три
основні види обряду одруження: цивільний,
що проводиться в муніципалітеті (аналог нашої церемонії в РАЦСі), церковний (у храмі)
і змішаний. Останній, як і в нас, стає дедалі
поширенішим: молоді розписуються в муніципалітеті, а потім ідуть вінчатися до церкви.
Великого значення італійці надають
оформленню весілля квітами: «Ніде більше в
Європі не побачиш такого розмаїття рослин,
як на батьківщині римських богів. Оформлення урочистостей повітряними кульками і
стрічками – це для скупих і ледачих, але ніяк
не для італійців. Живі квіти звисають гірляндами зі стель ресторанів, обплітають арки,
прикрашають чохли на стільцях. На столах,
поряд зі звичайними букетиками – композиції з петрушки, селери та салату. Стосовно
весільної флористики італійці надзвичайно
вигадливі» [8].
Подарунки молодятам з нагоди весілля
прийнято дарувати за місяць до події – окремо нареченому і нареченій. Близькі та родичі
з боку нареченої приносять їх до неї додому, а
з боку нареченого – до нього. У сучасній весільній обрядовості є також список подарунків
«lista di nozze», характерний для американського весілля, коли молодята в одному з магазинів, про який вони заздалегідь повідомляють
своїм гостям, складають список потрібних їм
речей, що їх гості можуть подарувати з нагоди
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зок “Тірольської польки”. Із величезним задоволенням гості спробували і коровай, який
ми привезли з Києва» [16]. На іншому весіллі
гостей пригощали короваєм з Тернополя [17].
Перше прибуття дружини до будинку чоловіка регламентується традиційним ритуалом. До нового будинку дружина повинна
ввійти, не торкнувшись порога, тому її (якщо
дозволяють сили) чоловік вносить на руках.
Цей обряд існував ще в Давньому Римі, і
тоді багато античних авторів (Плутарх, Лукіан, Плавт та ін.) шукали цьому пояснення. Вважалось, що пороги присвячено Весті,
богині домашнього вогнища та дівочої цнотливості, і її не варто турбувати [12, с. 234].
На особливе ставлення до порога, зокрема
на заборону ступати на нього, яка була поширена практично в усьому світі, звертали
увагу зарубіжні дослідники [26, с. 344–353].
Східнослов’янська традиція засвідчує, що
поріг – це оселя хатнього охоронця, домовика. Функції порога у весільній обрядовості
українців дослідила, зокрема, І. Несен, тому
зупинятися на цьому, гадаємо, немає потреби [14, с. 101–108].
У будинку невістку зустрічає свекруха, або
найстарша жінка з родини чоловіка, і підносить їй подарунок (зазвичай подарунок – це
щось із побутових предметів). Дарування супроводжується відповідними настановами та
побажаннями, при цьому молоду дружину також обсипають зерном і т. п.
За українською традицією, у будинку нареченого невістку зустрічала свекруха. Цей
обряд був пов’язаний з оберіганням житла при
входженні «чужої» та її приєднання до нового
сімейного вогнища. У гуцулів свекруха пригощала невістку калачем з медом, на Львівщині вона зустрічала її у вивернутому кожусі,
а потім накривала її, «бо шерсть відстрашить
від невістки біду». У деяких селах вона стояла
на розстеленому кожусі і віталася, примовляючи: «будь, невістко, багата, як кожух пелехата»
[1, с. 134–135].
Зближення нареченої з родиною чоловіка,
забезпечення прихильності з боку свекрів у
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монструвати смуток, спричинений тим, що її
забирають з батьківського дому.
Двері костелу, у якому проводитиметься вінчання, прикрашають стрічками, що, за
тамтешніми мірками, символізує непорушність і міцність шлюбу. Усередині ж усе прикрашають живими квітами. Загалом, як відмічають наші інформатори, «італійці яскраві,
імпульсивні й екстраординарні у всьому, навіть у виборі тих чи інших весільних елементів або обрядодій» [19].
Після одруження в муніципалітеті або
вінчання в церкві події розвиваються за відомим сценарієм: «Молодих обсипають зерном,
цукерками, дрібними монетами, квітами і, що
для нас не характерно, горіхами, сіллю і підсушеними (щоб не забруднилися) оливками.
Молодята випускають білих голубів – символ
любові й вірності (тепер цю традицію запозичено і в “європейське” весілля в Україні). Далі
кортеж із молодими вирушає до пам’ятних
місць, де вони покладають квіти, пригощають перехожих цукерками, фруктами і вином.
Щоби привернути до себе увагу, часто це робиться з музикантами, які супроводжують
молодят» [18].
Ще одна пара одружувалася в Палермо, а
тут після реєстрації шлюбу прийнято випускати в море живих риб, які символізують нареченого й наречену, котрі відправляються у
спільне життєве плавання [17]. Також на цьому весіллі виконували традиційну тарантелу:
«На весіллях виконують переважно загальноєвропейські танці, які зазвичай переривають
піснями та іграми» [16], але на всіх україноіталійських весіллях звучала і україно-російська музика. Так, на весілля в Неаполі спеціально запрошували троїстих музик [15; 11].
Не існує проблеми запросити гурт з українським репертуаром, бо в багатьох містах Італії є жіночі ансамблі, троїсті музики та інші
колективи, серед яких раз на рік українська
громада проводить навіть творчі фестивалі.
«Італійські гості, – повідомляла респондентка, – танцювали, незалежно від віку, і сучасні
танці, і вальсували, виконували щось на зра-
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волізує здоров’я, щастя, багатство, дітей та
довголіття. Вважається, що дорога до церкви
також сповнена найрізноманітніших знаків застережень. Так, дуже погано, якщо на шляху
молодят зустрінеться поховальна процесія.
Але як торкнеться нареченої веселка або
промінець сонця, то це вважають сприятливим провісником безхмарного подружнього
життя [21].
Під час вінчання гості розсаджуються по
різні боки від вівтаря: праворуч – родичі та
друзі нареченого, ліворуч – гості нареченої.
Подруги нареченої одягнені в однакові довгі
сукні пастельних тонів з букетиками троянд
(і що зовсім нехарактерно для наших дівчат,
у взуття на низьких підборах, «бо так просто
зручно») [17; 20]. Поріг церкви наречена переступає в супроводі батька, який веде дочку
до вівтаря, де її вже чекає майбутній чоловік.
В одному з україно-італійських весіль наречену до вівтаря вела бабуся: «Батька в мене немає, кілька років як помер, а замінювати його
хрещеним я не погодилась, то вирішили, що
так буде найкраще, і мій наречений мене підтримав» [19]. При виході із церкви гості щиро
вітають молодих і обсипають (про що ми вже
розповідали).
Весілля проводять у місцевому ресторані
або, якщо є змога, у будинку нареченого або
нареченої. Усі україно-італійські весілля відбувалися в ресторанах. Задовго до врочистостей
наречені обирають колір для оздобленя. Це
може бути як класичний білий, так і фіалковий, рожевий, червоний або зелений колір.
Може бути навіть чорний. Відповідно до обраного кольору одягаються й офіціанти, підбираючи колір краваток. Спочатку до ресторану
приходять весільні гості і чекають молодят.
В італійців прийнято запрошувати багато родичів: «Чекаючи на нас, вони прогулювалися
терасою, куштували різні вишукані печива і
пили прохолодні сиропи. Коли ми під’їхали, всі
гості, вітаючи, зустрічали нас оплесками» [16].
У двох інформанток, за українським звичаєм,
батьки зустрічали молодят хлібом на вишитому рушникові, і ті відламували по шматку, сте-
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українців, на відміну від італійців, полягало і
у звичаї обдаровувати, по приході в хату, рідню молодого. За подарунки свекрам служили
відріз тканини, хліб, хустка, сорочка, перемітка – із певними локальними відмінностями.
На україно-італійських весіллях, враховуючи
ці традиції, наші наречені робили свекрам подарунки зі словами: «Прийміть від мене хлібину, а мене візьміть за дитину», «Дарую вам сорочку, візьміть мене за дочку» [16]; «Прийміть
від мене хустину, а мене візьміть за дитину»,
«Прийміть від мене сорочку, най вам буду як
рідна дочка» [17].
За кількістю весільних прикмет італійці
аж ніяк не поступаються українцям, і також
дбайливо їх дотримуються. Важливим для італійців є день та час проведення весілля. Вони
прагнуть не одружуватись у травні та серпні.
Найщасливішим місяцем для весілля вважається червень. Вдалим днем для укладання
шлюбу забобонні італійці вважають неділю, у
крайньому випадку це можна зробити в суботу. Італійці вірять, що в неділю всі святі благословляють наречених на довгий і щасливий
шлюб. Зважаючи на вищесказане, домовлятися за проведення весілля в ресторані та церкві
прийнято не менш як за рік [18], а відмічати
його можна як у денні, так і у вечірні години.
Якщо одруження буде церковним, про нього
під час недільних богослужінь нагадуватиме
місцевий священик. Також по місту розвішують оголошення. Заборонено одружуватися
під час Великого Посту.
Поганою прикметою для нареченої є любування собою в дзеркалі, коли вона повністю
одягнена у весільне вбрання [19]. Італійці вірять, що оберегтися від злих сил допоможе
особливий обряд: наречений кладе в кишеню
шматочок металу, а наречена закриває обличчя
вуаллю і не має права одягати золотих прикрас,
окрім каблучки, яку їй одягне наречений.
Ще одна з італійських весільних традицій – «bomboniera» – непарна кількість цукерок, здебільшого їх п’ять, що їх кладуть у
декоративні мішечки (виконані, наприклад,
з мережива) і роздають усім гостям. Це сим-
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Після «антипасти» подають і саму пасту
(основні блюда), рецептів приготування якої
дуже багато. Важливим тут є соус (чим коротшою і товщою є паста, тим густішим є соус) і
тертий сир («грана парміджано-реджано»,
«горгондзола», «фонтіна» і «пекоріно»). Дуже
популярним є «пастіччо ді лазаньє» (або просто
«лазанья») – своєрідна запіканка із широких
смужок тіста, із томатним соусом, соусом бешамель, м’ясом і сиром, а також «каннеллоні» –
трубочки з тіста зі шпинатом, яйцями та сиром.
Потім подають страви з м’яса й риби. Наостанок – солодке: «кассата» – розкішний торт із
сиру з морозивом («джелато»), тирамісу, мигдалевим кремом. Основою всіх італійських страв
є тісто, велика кількість сиру, зелені, овочів (насамперед помідорів), а також оливкової олії.  
На півдні – а одне з наших весіль відбувалося в Палермо – значне місце займають морепродукти: запечена риба-меч, мідії – у різних варіантах приготування. Навіть у піці тут
повсюдно використовують креветки й мідії.
За словами респондентки, «загалом на весіллі
було подано 15 страв» [18].
Традиції народної кухні в Італії є доволі
міцними. У багатьох ресторанах, як кажуть
самі італійці, готують страви за рецептами, відомими ще за часів пунійських війн, і вони цим
страшенно пишаються.
Чудові італійські вина є обов’язковими на
італійському весільному столі: загальновизнане та незрівнянної якості «К’янті», вермут
«Мартіні», аперитив «Кампарі» та ігристе
вино «Асті». Також подають чудові італійські
лікери «Амаретто» і «Самбука», популярну
національну горілку «граппу», яку виготовляють з виноградних кісточок і м’язги. На стіл
ставлять не більше двох пляшок, тому на весіллях гості ніколи не зловживають спиртними
напоями.
Традиції проведення застілля і меню в різних регіонах Італії мають свої особливості, але
головна настанова залишається незмінною –
гостей треба смачно нагодувати, напоїти хорошим вином і веселити до знемоги. Адже в Італії,
як і в Україні, вірять: «якщо весілля пройшло
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жачи за тим, «хто більше відламає, той і буде
верховодити в сім’ї» [17].
«Квіти, як у нас, на весіллі не дарують,
лише гроші, золоті прикраси. Розлили по фужерах шампанське, заграла скрипка, і всі пішли до фуршетних столів, які стояли на вулиці.
Потім усі разом сфотографувались і пішли до
залу» [20].
«У них не прийнято накривати довжелезні
столи, як у нас. Стоять круглі столики на вісім осіб, а на них – вино, вода, офіціанти виносять і подають кожному страви. Упродовж
весілля страви міняються. Через кілька годин
гості знову залишають зал і йдуть на фуршет,
уже солодкий, де розрізається весільний торт,
щоб усі гості могли його скуштувати разом із
різними тістечками, кавою й алкогольними
напоями» [20]. Перед початком застілля гостям на спомин можуть піднести символічні
подарунки з ініціалами молодят, що їх потім десятками зберігають у кожній родині на
згадку про весілля.
Італійську кухню, у тому числі й весільну,
знають у багатьох країнах світу як оригінальну та «артистичну» і вважають однією з найкращих у світі. Тому на італійському весіллі
можна скуштувати чимало страв – шедеврів
кулінарної майстерності. У різних регіонах Італії є свої різновиди рецептів приготування тієї
чи іншої страви.
Курка на італійському весіллі є обов’язковою
стравою. У Лігурії її подають із маслинами, на
Сицилії – з великою кількістю овочів, в Анконі – із вином, часником і розмарином, а в
горах Абруцці – з помідорами та солодким
перцем.
Проте в будь-якій частині Італії спочатку
подають «антипасти» – закуски, що збуджують апетит: «інсалата ді карне крюда» –
дуже тоненькі шматочки сирої телятини, замариновані в оливковому маслі з часником та
лимоном, «моск’яме» – солена спинка тунця,
«фрутті де маре» – морський коктейль із
мідій, гребінців, восьминогів та інших морепродуктів, також подають велику кількість
маринованих овочів.
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спальню прикрашають квітами та зеленню, усі
закутки окроплюють свяченою водою. Традиційно шлюбну постіль стелять дві матері. Вони
розташовують у головах розпятт’я, а попід
матрац кладуть амулети, які мають відганяти нечисту силу. Перед тим, як лягти в ліжко,
молодята мають з’їсти кілька шматочків якихось фруктів. Ранком, після першої шлюбної
ночі, традиційно здійснювався обряд, що мав
назву «добре вставання», коли молодят відвідували їхні матері і приносили їжу та каву.
Раніше, коли молодята вставали, їхню постіль
оглядали матері, шукаючи докази «цнотливості» молодої. Тепер такі традиції, як і в Україні,
відійшли в минуле.
У моєму викладі італійських весільних традицій може бути ще багато різноманітних доповнень. Як і в Україні, вони відображають
тривалий розвиток культури. Якщо для України характерним є розвиток сучасної весільної
обрядовості за кількома взаємопов’язаними напрямками (відродження традиційного народного обряду, проведення оригінальних весіль та
весіль в оригінальних місцях, євровесілля [9,
с. 190]), тобто, характерною є варіативність, то
весільна обрядовість в Італії є більш уніфікованою і характеризується стабільністю. Однак,
попри все, загальні етнокультурні традиції нас
зближують. Величезну роль у цьому відіграють глобалізаційні процеси та породжена ними
міграція населення: «Факторами, що сприяють
збереженню власної національної ідентичності
на чужині, є сім’я, українська церква і, звичайно, українські недільні школи» [25].
Отже, у сучасній весільній обрядовості,
при укладанні транснаціональних шлюбів,
часто використовують символіку та атрибутику, етнокультурні традиції тих держав, у яких
молодята народились, проживали, або ж які
вони представляють. Це – прапори держав;
рушники, коровай, колоски збіжжя, калина,
соняшник, вінки зі стрічками; страви національних кухонь; традиції застілля (порядок та
специфіка виголошення тостів і т. п.); окремі
весільні звичаї та обряди; так званий пісенний
і танцювальний супровід або репертуар –
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весело, а всі гості залишилися задоволені, то й
молоді житимуть щасливо і в достатку» [19].
В Україні основою весільного застілля є
тости запрошених, привітання, танці та ігри, і
усім цим керує тамада або розпорядник весілля. На сучасному українському весіллі, окрім
західних регіонів, народних пісень майже не
почуєш. На одному з наших весіль усе ж їх
виконували: «Італійцям дуже подобається,
як співають українці. А в нас – чимала українська громада, частина якої була на нашому
весіллі, то ми вже ж і наспівались, і наплакались» [17]. «Чого в них немає – це запрошення
ведучого, танців зятя з тещею та миття їй ніг, а
ще вони гарно співають» [19].
Увесь вечір наречена ходить з подарунковим мішечком «la borsa», у який гості складають чеки й конверти з грошима. Приймає
подарунки дружина, а дякує за них чоловік.
Завершуючи святкування, молоді «на щастя»
розбивають келихи. Підрахувавши осколки,
дізнаються про кількість років, які пара проведе в щасті й радості» [18]. В Італії на весіллі
молодята обходять столики, пропонуючи гостям випити на їхню честь. У розпалі весілля
всіх запрошують виконати знамениту італійську тарантелу – танець, який символізує відсутність у присутніх зброї, тобто чистоту їхніх
намірів, і урочистий тон атмосфери [8].
Аби остаточно закріпити свій майбутній
добробут, молодята в Італії дотримуються ще однієї гарної традиції – висаджують
маленьке оливкове деревце, яке, зростаючи,
віщуватиме сімейне процвітання. На одному з україно-італійських весіль посадили,
окрім оливкового деревця, ще й калину. Як
пояснила інформаторка: «Бо це символ моєї
Батьківщини. То мій чоловік пристав на цю
пропозицію, а калину мені привіз батько від
бабусиної хати» [17]. Крім того, українські
етнокультурні особливості були репрезентовані на спеціально оформлених виставках
символіки й атрибутики (вишиті рушники,
калина, соняшники, глечики тощо) [19].
По закінченні весілля відбувається обряд
супроводу молодят до шлюбного ложа. Їхню
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ському та світовому контексті. Тому впевнено
можна констатувати, що в транснаціональних
шлюбах сучасна українська весільна обрядовість запозичує загальноєвропейські риси,
зберігаючи при цьому власну ідентичність.
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народні пісні й танці; використання двох мов;
весільний одяг молодят (або деякі його елементи, або повністю). Усе це веде до взаємозапозичення та збагачення культур, зокрема до
презентації української культури в європей-
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ТРА ДИЦІЙНА СІЛЬСЬК А ЗАБУДОВА В УКРАЇНІ
(трансформації та іноетнічні впливи)
Зоя Гудченко
УДК 728.6(477)“19”
У статті досліджуються трансформаційні процеси, які відбулися в традиційному українському житловому будівництві впродовж другої половини XX ст. внаслідок змін у системі сільського господарювання під впливом історичних, економічних, політичних та глобалізаційних факторів.
Ключові слова: сільська забудова, традиційне житло, трансформації, будівельні матеріали, декорування, модернізація.

Е

The article studies the transformation processes that took place in the Ukrainian traditional housing throughout the second
half of the 20th century due to the changes in the economic system of agriculture under the influence of historical, economic,
political and globalization factors.
Keywords: rural development, traditional dwelling, transformations, building materials, decoration, modernization.

диційне архітектурне обличчя. У місцевостях,
багатих на ліс (Полісся, Карпати, заліснені
масиви інших регіонів), будували суцільно з
деревини, застосовуючи зрубні конструкції
стін, дерев’яні перекриття та покриття дахів
(тес, дранка, ґонт). У степовій зоні робили
глиняні стіни (вальковані, саманні, глинобитні), дахи під соломою, очеретом, черепицею.
У лісостепу переважали комбіновані конструкції стін (каркас із різноманітним заповненням,
подекуди зруб, глиновальки тощо) з обмазкою
та побілкою. У зрубному житлі на Полтавщині
й Слобожанщині обмазували й білили власне
хату, а сіни й комору лишали у відкритому дереві. Залежно від якості стінових матеріалів
господарські споруди або обмазували, або ні.
У районах видобутку каменю м’яких порід
(Наддністрянщина, Карпати, Буджак, Крим,
Сіверський Донець), окрім іншого, застосовували кам’яні блоки та елементи – як допоміжний матеріал (для підмурків, сходів, огорож), а
часом і для кладки стін.
Головними рисами традиційного будівництва були: використання суто місцевих матеріалів, раціональність планування надвірної забудови, економічність будівельних технологій.
Одразу після війни житловий фонд більшості поселень перебував у занедбаному або
зруйнованому стані внаслідок антинародної
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Завдяки щорічним історико-архітектурним
та етнографічним експедиціям * селами України, у яких нам безпосередньо пощастило брати
участь (1967–2012), в означеному часовому
проміжку вдалося зафіксувати стан сільського
будівництва в усіх регіонах України (Полісся,
Полтавщина-Слобожанщина, Середня Наддніпрянщина, Поділля, Карпати, Південь).
Вивчалися різні характеристики сільських поселень: система вуличної мережі; ландшафт
місцевості як фактор його впливу на забудову;
виробничі споруди (тартаки, вітряки, кузні),
колодязі, теплиці, культові споруди (церкви,
каплиці, дзвіниці, хрести), ворота, хвіртки,
огорожі тощо. Дослідження здійснювалися в
архітектурному, етнографічному та естетичному аспектах. Це дало можливість простежити
трансформаційні процеси, що поступово відбувалися в забудові під впливом історичних, економічних, соціальних чи політичних чинників.
У повоєнні роки, упродовж майже двох
десятиліть, українські села ще зберігали, з
деякими відмінностями в різних регіонах, тра-

* Експедиції проводилися за програмами
таких установ: Науково-дослідний інститут історії та теорії архітектури, Музей народної архітектури та побуту України в м. Києві, Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України.
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архітектори) замислилися над шляхами збереження взірців народної архітектури у музеях
просто неба. Як відомо, такі музеї створювалися від кінця ХІХ ст. у багатьох країнах світу,
де архітектурне середовище сільських поселень
утратило свою аутентичність через інтенсивний розвиток промисловості та капіталістичних відносин. В Україні ж проблема створення
музеїв, подібних Скансену в Стокгольмі, назріла в 1960‑х роках, а в наступні роки почала
поступово реалізовуватися. Мережа музейних
закладів національного, регіонального, локального типу сформувалася в Києві, Львові,
Переяславі-Хмельницькому, Ужгороді, Чернівцях та в деяких селах. Перевезені на музейні території пам’ятки народної архітектури
було встановлено в такому ж взаємному положенні та природному оточенні, як на первинних ділянках. До архітектурно-етнографічних
досліджень, пов’язаних з пошуками експонатів, окрім штатних музейних працівників, було
залучено науковців ІМФЕ НАНУ, НДІТІ
та інших установ. Водночас надіслали листи
в обласні та районні відділи культури, в архітектурні управління із запитальниками, задля
сприяння виявленню пам’яток на місцях. Під
час натурного обстеження давніх взірців сільської забудови для музеїв просто неба науковці
звертали увагу насамперед на об’єкти з архаїчними рисами. Шукали широкі «бовдури»димники («верхи») над солом’яними стріхами
хат, розвинені піддашки, здатні сховати цілий віз. Розпитували про різьблені дармовиси з «кониками»-кронштейнами на причілках
полтавсько-слобожанських хат, про двері «на
бігунах» – дерев’яних завісах, про сіни з наскрізним проходом. За зовнішніми виступами
визначали: скільки сволоків підтримує стелю хати, як вони покладені на стіни (уздовж,
упоперек), чи є на сволоках різьблені хрести,
орнаменти, написи. В інтер’єрах хат вишукували традиційне умеблювання: мисник, широкі стаціонарні лави, стіл, покуть з іконами, піл
для сну, жердку для одягу, колиску, велику піч
із комином, запічком, припічком, «світач» для
освітлення хати взимку. Усі ці елементи ста-
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політики радянської влади щодо українського
селянства (колективізація, голодомори, репресії). Чимало сіл також було знищено німецькими окупантами під час військових дій, особ
ливо в місцях партизанського руху. Селяни, не
маючи достатніх матеріальних ресурсів, змушені були зводити тимчасові житла або перебудовувати й ремонтувати старі хати.
У міру деякого зростання сімейного добробуту люди стали будувати вже комфортніше
за попереднє житло. На 1960–1970‑ті роки
припадає активізація сільського будівництва,
удосконалення традиційних планувальних типів «хата–сіни–комора», «хата–сіни–хатина»,
«хата на дві половини». Однорядне житло
поступається місцем компактнішому – дворядному. Проте і надалі застосовують місцеві
будівельні матеріали та ручні технології. Часто
селяни вдаються до давнього способу взаємодопомоги – толоки, тобто скликають родичів
та сусідів, щоб за короткий термін разом звести стіни. Запрошували зазвичай на «валькування» глинобитних будівель, зруби ж клали
майстри, бо це вимагало високої кваліфікації.
Для якнайшвидшої ліквідації руйнівних
наслідків війни в країні інтенсифікували індустріальне виробництво цегли, залізобетонних
елементів, шиферу, покрівельного заліза, черепиці, цементу. Це дало поштовх трансформаційним процесам у сільському будівництві,
відкрило шлях до розширення палітри матеріалів, конструкцій, опоряджувальних засобів.
Змінам у забудові сільських поселень сприяло
й значне збільшення мобільності населення,
зокрема сільського, якому раніше (1935–1974)
не надавали паспортів і забороняли самовільно
лишати місце проживання; таким чином, село
перебувало в майже кріпацькому становищі.
Зростання кількості транспортних засобів
також активізувало переміщення людей, можливість переймати культурний досвід у різних
сферах життя, зокрема і в будівництві.
Отже, образ українського села, що склався впродовж століть, почав реально й безповоротно змінюватися. Усвідомивши цей факт,
культурна громадськість, науковці (етнографи,

95

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 2/2013

важна більшість сіл залишалася в тому ж вигляді, у якому вони сформувалися багато років
тому. Особливо це стосується важкодоступних поселень. Деякі з них отримували статус
«неперспективних» і поступово відмирали.
Раніше модернізація забудови з відхиленням від народних традицій почала здійснюватись у заможніших селах, у центрах сільських
рад. Вони зазвичай мали краще транспортне
сполучення з ринками збуту продукції. У таких поселеннях з’явилися великі житлові будинки з міцних матеріалів, добротна надвірна
забудова з блокованими господарськими спорудами, окремі літні кухні, льохи. Запроваджувалося типове проектування сільського
житла. Хати, що фізично себе вичерпали, по
ступалися місцем так званим «будинкам кол
госпників». Інколи на спільному подвір’ї спів
існували старі стилістично не пов’язані між
собою хати, де жили старші члени родини, і
нові, збудовані молодшими. Так траплялося
внаслідок стійкої прихильності представників
старшого покоління до традиційного житла, у
якому вони самі виросли і виховали своїх дітей, а не через відсутність поваги і піклування
про них дітей та онуків.
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рого житла вже зникали, але ще траплялися
в 1960–1980‑х роках, а деінде і пізніше. На
садибах зрідка знаходили рублені комори (бо
під час колективізації їх примусово перемістили на колгоспні двори), розвалені клуні. Отже,
звичайний склад надвірної забудови значно
скоротився. Окрім хати, залишалися повітки,
хліви, подекуди курники, кошниці, сажі (для
відгодівлі свиней).
У ці роки з осібно розташованих споруд ще
де-не-де стояли на пагорбах вітряки, біля річки
чи потоку – водяні млини, були кузні, парафіяльні школи, гамазеї (громадські зерносховища). Проте з кожним роком через кардинальні зміни в системі господарювання кількість
давніх будівель, які виникли колись в умовах
замкненого способу існування селян, дедалі
зменшувалася.
Найактивніше процес «осучаснення» відбувався серед так званих показових сіл, у розвиток яких вкладалися великі державні кошти.
Для них архітектори проектних і науково-дослідних інститутів розробляли проекти генеральних планів, будували громадські центри
з клубами, магазинами, дитячими шкільними
закладами, медпунктами тощо. Однак пере-

Садиба з декоруванням мозаїчною плиткою.
с. Шутнівці Кам’янець-Подільського р‑ну Хмельницької обл. 80-і рр. ХХ ст.
Світлина З. Гудченко. 2005 р.
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до Молдови й Румунії (Поділля, Північна
Буковина). Для надання будинку «гонорового» вигляду вздовж видовженого фасаду
влаштовували цегляну аркаду, а в тинькування стін додавали уламки битого дзеркала
і кольорового скла. Веранди прикрашали візерунчастим плетінням віконних рам; підкарнизні лиштви та обрамлення вікон обробляли
різьбленням на дереві й металі; також різними способами оздоблювали колодязі, брами
та огорожі.
Порівняно з опорядженням будівель у південних регіонах значно простішим та лаконічнішим було зовнішнє оформлення поліського
житла: традиційно сірі або білі стіни, які пожвавлювалися кольоровими акцентами підмурків, віконниць та дверей.
Цікаві трансформаційні процеси відбувалися на Півдні України. Тут поряд з українцями, які становлять більшість населення, мешкають і представники багатьох інших народів:
росіяни, болгари, гагаузи, греки, румуни, угорці, молдовани. Вони в різні часи переселилися
на порубіжні землі південно-західної частини
Одеської області, а також у приморські райони Донецької та Запорізької областей. У цих
місцях спостерігаються постійні взаємовпливи
в усіх сферах народної культури, зокрема й у
народній архітектурній творчості. В етноконтактних зонах архітектурне обличчя житла –
різноманітніше й привабливіше, оскільки незвичні конструктивні форми, мотиви декору,
елементи благоустрою викликають зацікавленість у сусідів і часто слугують для них творчим імпульсом. Таким чином виникають нові
засоби виразності сільської забудови.
Окрім того, в архітектурі південноукраїнських сіл відзначається тісне проникнення
локальних будівельних традицій і нових рис.
Традиції продовжують своє існування у використанні місцевих будівельних матеріалів
(ракушняк, вапняк, глина), в обмазці, побілці, плануванні будинку. Нові віяння виявилися в розвиненішому плані житла, в обличкуванні фасадів цементною та керамічною
плиткою, тинькуванні «під шубу» (нанесення

ІМ

Ф

Е

У 1980‑х роках, коли Друга світова війна
лишилася далеко позаду, а матеріальний рівень селян досяг істотного зростання, посилилася їхня увага до прикрашання свого обійстя.
Насамперед це проявилося в тих районах, де
традиційно існувало настінне малювання, декоративна обробка фасадів, окремих елементів
та частин будівель. Ідеться не тільки про житловий будинок, але й про господарські споруди. Потреба створити естетичне середовище
для своєї родини перемагала всі життєві негаразди, що їх люди намагалися ніби нейтралізувати красою та затишком рідної домівки.
Цікаво, що в традиційній забудові єдність
кожного обійстя та села загалом забезпечувалася природним шляхом – спільними матеріалами стін, покрівлі, огорож, пропорціями
споруд, рослинним оточенням. На наступному
етапі, коли змінилися і матеріали, і склад допоміжних споруд, і пропорції житлового будинку,
принцип ансамблевості забудови продовжував
упроваджуватись, але стилістична єдність забезпечувалася застосуванням вже інших, проте знову таки спільних матеріалів для стін і покриттів дахів, способів опорядження фасадів,
колориту декоративної обробки тощо. Нові
матеріали та технології дозволяли зробити
тривкіший декор, аніж при малюванні кольоровими глинами і природними фарбниками. Тому
селяни почали широко застосовувати рельєфну цегляну кладку – поліхромну й монохромну, обличкування цементною декоративною
плиткою, тинькування, пофарбування, розпис, різьблення на дереві та металі. У деяких
випадках художній ефект досягався лише неглибокою пластикою кладки однотонної цегли.
Проте частіше, особливо в лісостеповій зоні,
комбінували червону й білу цеглу: скажімо, фасади викладали білою цеглою, а орнаментовані
елементи (фриз, кутові пілястри, облямування
вікон) – червоною, або навпаки. Зафіксовано
також приклади декоративних композицій на
фасадах будинків, створених способом інкрустацій з уламків кольорових плиток.
Найбільший потяг до декору спостерігаємо на теренах Наддністрянщини, дотичних
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паювання спільних земель та їхньої власності.
Такі революційні перетворення спричинили
подальші кризові явища в економіці та політиці держави, оскільки не були підготовлені якимись проміжними діями. Це негативно вплинуло на добробут селян і спонукало багатьох  
з них у пошуках кращих умов проживання
полишити свої домівки. З’явилися ознаки занепаду сіл: покинуті напризволяще садиби,
припинення нового будівництва у віддалених
місцевостях. Про такі тенденції свідчать реєстри житлового фонду в сільрадах і зарослі
чагарниками знелюднілі подвір’я.
Рівнобіжно процесу деградації українського села під кінець ХХ – на початок ХХІ ст.
у деяких поселеннях з’явилися нехарактерні
для звичайної сільської забудови садиби сучасних місцевих або заїжджих багатіїв. Будинки, а часом дво- та триповерхові палаци, з
вибагливими псевдостильовими елементами,
нефункціональними баштами, терасами, еркерами, декоративними вазами, балюстрадами,
оточені височезними брамами, монументальними огорожами, що ховають від чужого ока
усю цю «розкіш», жодним чином не відповідають традиційному образу сільської забудови,
тож сприймаються як чужорідні об’єкти. Їхня
поява внесла дисонанс в усталене природноархітектурне середовище села – упродовж
століть сформоване, зі своїми акцентами, домінантами та субдомінантами, з певними
співвідношеннями натуральних і рукотворних компонентів. Отже, індивідуальне житло
такого ґатунку не є притаманним саме селу,
оскільки майже не відрізняється від котеджної забудови міських околиць та приміських
селищ сучасної доби.
Вимушені констатувати, що в сучасній
сільській забудові регіональні особливості
значною мірою вже втрачені та продовжують
нівелюватися. Завдяки Інтернету та іншим
засобам тиражування відкрився ширший доступ до проектів індивідуальних будинків у
будь‑яких матеріалах і формах, незалежно від
місця спорудження будівлі. Художня якість
будівлі визначається насамперед смаком і
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певним способом на поверхню стін розчину з
цементу, вапна, піску, шлаку, води, кам’яної
дрібної кришки, інколи слюди). Поверхню
стін роблять фактурною і часом фарбують,
або ж додають барвник у цементний розчин.
У нових будинках збільшують кількість вікон
та їхні розміри.
Змінюючись і вдосконалюючись, сільський житловий будинок зберігає і свою
специфіку: зв’язок із природним оточенням,
садибною ділянкою і господарськими спорудами. Новий тип сільського житла в цей
період формується не лише під впливом природно-кліматичних факторів та народних
традицій, але й вимог часу.
Чорнобильська катастрофа 1986 року завдала непоправної шкоди екології, здоров’ю
нації, історико-культурній спадщині, особливо
на радіаційно забруднених територіях Полісся – регіону побутування найархаїчніших елементів і рис у сільському будівництві. Мешканці поселень так званої Чорнобильської
зони були примусово переселені в інші місця,
де для них терміново побудували за рахунок
держави нове житло – уніфіковані садибки з
однаковими будиночками, сарайчиками, клаптиками городу. Садиби переселенців зазвичай
утворювали своєрідний мікрорайон, куток або
вулицю, приєднану до селитебної території
корінних мешканців того чи іншого поселення. У таких умовах про жодну регіональну
спадкоємність поліського краю не могло бути
й мови. Єдине, що залишилося як відгомін
знищених радіацією локальних будівельних
традицій переселених сіл, це – експедиційні
записи етнографів, які впродовж кількох років відвідували переселенців у нових місцях
їхнього проживання. Ці дослідження фінансувало Мінчорнобиля. Декілька експедицій було
також здійснено в покинуті села, що доповнило матеріали етнографічних обстежень Полісся, виконаних до аварії.
Після розпаду в 1991 році Радянського Союзу в уже незалежній Україні відбулися кардинальні зміни – перерозподіл матеріальних
ресурсів, ліквідація колгоспів і радгоспів, роз-
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ництва, зокрема будівельних матеріалів. Це
стимулювало модернізацію існуючої сільської
забудови та створення нової, із застосуванням
як місцевих, так і заводських матеріалів. Таким чином науково-технічний поступ долинув
і до українського села.
Після ліквідації руйнівних наслідків вій
ни і деякого підйому темпів будівництва цей
процес дещо уповільнився, оскільки нагальні
потреби менша частина сільського населення
задовольнила, більша ж залишалася в старих,
підтримуваних ремонтами хатах.
Отже, сільська забудова наприкінці
1980‑х років утворювала вельми строкату мішанину різночасних споруд – традиційних і
нових. Зберігалася сформована здавна поселенська мережа, і лише окремі невеликі села й
хутори, визнані неперспективними, поступово
відмирали. У більшості поселень лишалася незмінною і планувальна структура вулиць, за
винятком центральних садиб колгоспів, для
яких розробляли проекти генеральних планів з корегуванням напрямків деяких вулиць.
Проте не завжди ці проекти втілювалися на
практиці.
Після змін форм власності в незалежній
Україні кризові явища особливо негативно відбилися на сільському виробництві і на
житті переважної більшості селян, унаслідок
чого серед пересічних громадян будівництво
припинилося. Однак розпочався справжній
будівельний бум за участі тих, хто під час несправедливої «прихватизації» спільної громадської власності зумів отримати величезні
матеріальні статки, які частково реалізувалися шляхом спорудження будинків, палаців і цілих маєтків – як у межах міст, так і в
сільській місцевості. Тож забудова сіл набула ще строкатішого, дисгармонійного вигляду, а традиційний характер забудови фрагментарно зберігся лише в найвіддаленіших
місцевостях.
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культурним рівнем замовника. На жаль, матеріальні можливості майбутнього господаря
споруди не забезпечують естетичності будівлі
чи комплексу, а часто-густо навпаки – дають
простір для беззастережного несмаку й вульгаризації засобів виразності в архітектурі. І лише
в окремих випадках маємо стильні, художньо
досконалі твори, коли і замовник, і виконавець
до цього підготовлені.
Найбільше регіональних рис, навіть в умовах кітчевих проявів, маємо в Карпатах. Це
пов’язано, по‑перше, із тривалішим, аніж в інших регіонах, побутуванням традиційної культури, а по‑друге, з використанням тут ще й досі
найпоширенішого матеріалу – деревини – носія будівельних традицій у регіоні. Проте і в
Карпатах останніми роками спостерігається
поява великих, перенасичених декором будинків, виконаних у різних матеріалах – і традиційних, і новітніх. Їхні господарі й замовники є
найчастіше або заробітчанами, які довго працювали за кордоном, або ж дачниками-прибульцями з інших регіонів.
***
Народна архітектура в тій чи іншій країні
зберігає притаманну їй консервативність, допоки незмінним лишається життєвий устрій,
який її породжує і для якого вона слугує просторовим середовищем.
Оскільки в українських селах довший час,
аж до Другої світової війни і ще десятиліття по
тому, зберігалася переважно напівнатуральна система господарювання, то й сільська забудова мало чим відрізнялася від дідівської
та прадідівської. Цьому сприяла й соціальна,
економічна та культурна нерівність міського
й сільського населення, яку держава (Радянський Союз) свідомо зберігала.
Через необхідність піднімати зруйновану економіку, господарство та відновлювати
житловий фонд країни величезні ресурси було
спрямовано на розвиток промислового вироб-
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ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХ АЇЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ПЕРЕДПОХОВА ЛЬНОГО ЦИКЛУ УКРАЇНЦІВ
ТА РОСІЯН ПІВНІЧНОЇ МИКОЛАЇВЩИНИ
Олена Таран
УДК 393(477.73)
У статті на основі польового матеріалу висвітлено стан побутування архаїчних елементів передпоховального циклу
поховально-поминальної обрядовості українців та росіян Північної Миколаївщини та його взаємозв’язок із традиційною культурою повсякдення.
Ключові слова: Миколаївська область, поховальна обрядовість, покійник, смерть, прикмети.
Based on the field materials, the article examines the present-day application of the prefuneral cycle archaic elements in the
exequies of the Ukrainians and Russians of the Northern Mykolayiv Region and its correlation with a traditional culture of the
present.
Keywords: Mykolayiv Region, exequies, the deceased, decease, distinctive marks.

(с. Куйбишівка), Новобузькому (с. Улянівка),
Первомайському (с. Лиса Гора) районах. Опитування проводилися серед етнічних українців
та росіян за програмою, укладеною Н. Гаврилюк [3]. Усі респонденти – люди літнього
віку (переважно жінки), які самі не раз брали
участь в організації похоронів, а також виступали в ролі «обмивальщиць», «раділок», «читалок». Майже всі респонденти мають середню або неповну середню освіту, лише одна – з
вищою освітою (колишній директор школи).
Вільна наразі діяльність православної церкви в селі призвела до домінування релігійної
форми проведення поховального ритуалу із залученням священика та «читалок». Попри незаперечний авторитет церкви, досі зберігається
структура поховально-поминальної обрядовості в комплексі з трьома основними фазами: передпоховальний, поховальний та поминальний
цикли. Перший складається з дій та уявлень,
пов’язаних із передсмертним станом, і обрядодій над тілом до початку похорону [24]: 1) підготовка смертного вбрання; 2) передчуття
смерті; 3) прикмети на смерть – сни, поведінка
тварин і птахів; 4) передсмертна агонія та її полегшення; 5) обмивання та спорядження померлого; 6) «ночівля» покійного в хаті.
Особливістю поховально-поминальної обрядовості є її зв’язок з ірраціональним, потойбічним світом і як наслідок – забезпечення спокою та добробуту живих [2]. Усталені в
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Поховально-поминальна обрядовість посідає важливе місце в обрядовості життєвого
циклу. Відносна консервативність поховальнопоминальних ритуалів фіксується дослідниками в усіх етнографічних зонах – від Гуцульщини до Слобожанщини [1; 7; 22; 24] – зі
збереженням значної частини архаїчних вірувань та обрядів, які своїм корінням сягають
сивої давнини. Це як світоглядні уявлення, так
і звичаї та обряди передпоховального, поховального та поминального циклів – уявлення
про душу, низка заборон і пересторог для членів родини померлого (часткове табу на контакт із тілом під час обмивання; копання могили), «годування» покійного, очисні обрядодії з
використанням води й вогню.
Для сучасного поховально-поминального комплексу характерні ті самі тенденції та
процеси, що й для решти сегментів сімейної
обрядовості. Загальносвітові глобалізаційні
процеси з неминучими кроскультурними взаємовпливами відбиваються на змісті та структурі поховальної обрядовості українців. Насамперед спостерігається тенденція до спрощення
самого обряду, розмивається його глибинний
зміст, утрачається розуміння інтерпретації
окремих складових. На такі узагальнення нас
наштовхнули результати польових досліджень,
проведених 2008 року на півночі Миколаївської області – в Арбузинському (с. Семенівка), Братському (с. Ганнівка), Єланецькому
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За народними уявленнями, про наближення смерті можуть попереджати померлі родичі, яких бачить лише помираючий. У с. Лиса
Гора зафіксовані оповіді, у яких людина, яка
помирає, бачила покійних родичів, розмовляла
з ними: «І заболіла [дівчинка семи років. –
О. Т.], і все кликала: “Іди, мамо, клич швидше”, – це я уперед розказую, – “іди, мамо,
клич швидше батька, хай прийде, я вже
приготовилась. Іди клич батька, іди клич!
Я вже буду йти з ним – оно він іде, оно він
іде”. <...> А вона гукає його. Ну і вона померла – ми поховали» [8].
По можливості близькі, відчуваючи наближення смерті родича, намагалися «прийняти
смерть» – були до останньої секунди земного
буття рідної людини поряд або запрошували
з цією метою членів громади: «Перед тим, як
має кончаться, бабки ходили до таких людей – родичі, але більш старенькі. І от, як
бачуть, що ось-ось конець, світили свічку і
держали свічку, поки не кончиться» [21].
У народі вірять, що важка смерть чекає
на відьом: «Вона не вмре, пока стелі їй не
порубають. Не знаю, чи рубали їй стелю,
чи не рубали – я там не була. Казали, шо
не вмре, бо вона відьма» [14]; «Знаю, коли
відьма помирає, вона завжди сильно мучається, бо вона відьма, тоді дірку в стелі
пробивають, щоб вилетіла нечиста сила,
тоді вона умре» [9]; «Вони вмирать не
можуть, вони як вмирають, то пробивають стелю. Пробивають наскрізь колком,
щоб дірка була, щоб витягало сквозняком.
У хаті стелю треба обязатєльно пробить,
то вона не вмре. Корчиться, хтозна-що з
нею робиться, тільки нада пробить дірку в стелі, щоб вона вмерла. Вона знає,
що це з нею буде, а передає своїй дитині,
а дитина – своїй дитині» [17]; «Як відьма
помирає, то це лихе диво. Над ними стелю рвуть, у стелі роблять дірочки, шоб
отой нечистий вилетів туди. У нас тут
була баба Ярина, то вона тиждень умірала. Оце геть умерла, лежить. Кинуться її
споряжать, а вона раз – і ожила. А тоді її
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народі віками уявлення про смерть, душу, рай,
пекло, зв’язок живих та мертвих зумовили характер і послідовність усіх передпоховальних,
поховальних та поминальних обрядодій.
Найпоширенішими
«прикметами
на
смерть» були раптові події, негаразди в хаті
й садибі – несподівано впала ікона, тріснуло дзеркало, налетіло багато мух чи вскочила
жаба до хати; смерть когось у родині передвіщала зміна поведінки тварин та птахів – собака виє головою донизу, «курка півнем заспівала», «сич кричить там коло тої хати,
де має буть покойник. Обично він так
кавкає, а то кричить: “Поховав, поховав,
поховав”. Прямо так дуже вимовляє» [11].
Попри страх перед смертю, живі намагалися
убезпечити себе та свій життєвий простір від
лиха, виконуючи певні ритуали, спрямовані
на запобігання раптової смерті («міряти хату
куркою»: «Як курка співає, то треба її мірять од столу до порога. Як попаде головою
до порога, то треба одрубать, шоб більш не
співала. Як хвостом попаде, то значить на
добре, не можна рубать» [13]; «Якшо курка
заспівала – це погано, то її міряють до порога. Якшо ноги попадають на поріг, то її
відпускають, а якшо голова, то рубають
голову. Це міряють од того мєста, де вона
співала. Якшо ногами попаде, то харашо –
хтось у гості прийде, а якшо головою, то
треба одрубать, бо хтось помре» [15]).
На думку респондентів, правильною
ознакою наближення неминучої смерті є
сни-прикмети. У таких снах із різними варіаціями основного сюжету померлий родич / предок приходить за живим – кличе
до себе, веде із собою, щось дає. Такі сюжети
поширені по всій території України, відбивають давні світоглядні уявлення про смерть,
зв’язки та взаємовідносини живих і мертвих.
Рудименти міфологічних уявлень про смерть
зберігаються в трактуванні снів, сюжет яких
прив’язаний до будівництва чи руйнування
хати (або її частин – покуті, стіни, сволока,
стріхи) або роботи на землі (копання ями, обробіток ґрунту тощо).
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нини, з 1950–1960-х років – ще і шматком
мила: «Дають полотенце і кусочок мила.
Це благодарность» [19]; «Дають їм по кус
ку мила і по полотєнцу. <...> Хліб у нас
не дають. Або якусь матерію на плаття.
Гроші не дають. Ніколи на похороні гроші
не давали. <...> Да де ви бачили, щоб рука
простяглася взяти на похороні гроші» [17];
«Помили: брусочок мила, платок чи рушник» [21]. Близьким родичам було заборонено
обмивати померлого. В окремих випадках покійника могли обмивати некровні родичі – невістки, свахи, куми: «дві невістки – рідних
братів жінки» [17], «мого чоловіка мила
братова жінка. Брат двоюрідній, та мила
його жінка» [21].
Відзначимо, що всі респонденти знають,
що воду, якою обмивають померлого («мертва
вода»), треба виливати в місця, де не ступає
нога, але дехто з респондентів уже не може
пояснити причини, чому це роблять («так
треба, і все»).
Обов’язковість відвідування померлого з
останньою шаною, незалежно від ступеня спорідненості, відбиває давні архаїчні уявлення
про смерть як надзвичайну подію для всієї
громади, «яка порушує повсякденну організацію побуту» [23, с. 136]. Важливим елементом
передпоховального циклу є обряди, пов’язані
з останнім перебуванням («ночівлею») покійного у власній оселі й обов’язковим чатуванням його тіла близькими та рідними: «Потом,
як покойника ложуть, вечором сходються
старушки і співають похоронні молитви.
Єсть ті, шо при расставанії душі з тілом.
То співають оці молитовні пісні. Хто читає, хто співає молитви. Той, хто читає,
читає цілу ніч. Хто може, остається
спать з покойником. Кажуть “спать” – сидять з покойником. Покойніка після 12-ті
накривають лице, а ці люди сидять коло
покойніка, не бросають його» [19]; «Якщо
він сьогодні помер, то обов’язково повинен
переночувать в хаті. Да, бо говорять, шо
повністю людина вмирає не за два часа після його смерті, а через суткі. То обов’язково
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чоловіка сестра взяла да проколупала дірочку – баба Ярина взяла і умерла. Вона на
пагане знала, а на хороше нічого не знала»
[12]; «Як умирала, то, знаєш, вона не могла
умерти. До неї всі збігалися, а вона кричала на весь двір, поки не виковиряли веретеном дірку над нею, у стелі, аж на горищі, й
вона почала помирать» [10].
У межах передпоховального циклу як
предмета дослідження зберігається стійка
традиція підготовки смертного вбрання україн
ців та росіян обстежених населених пунктів
(«на смерть», «вузол», «чамайдан») залежно від віку:   «Жінки старі готували собі в
гардеробах вузли... І там, у вузлі, все, що
необхідне. Зараз поїдеш у ритуальні услуги, купиш все, що потрібно, а раніше – це
вузли домашні» [20]. Більшість опитаних починають збирати одяг та супутні поховальні
атрибути («прохідну», хрестик, свічки, хустки, рушники для майбутніх учасників поховального обряду) у віці 50–55 років для себе
та своїх чоловіків.
Обов’язковим залишається обряд підготовки тіла померлого до поховання – обряд
обмивання. У кожному селі (у великих – на
куток або вулицю) існують «обмивальщиці».
Якщо раніше цей обов’язок брали на себе
жінки клімактеричного періоду («такі, що не
перуться»; «старих жінок гукають удвох
там» [18]; «приглашают стареньких, шоб
обмили. Чужі обмивають покойника» [19];
«обмивають покойників у нас жінки. Кого
попросять, то той і обмиває. Сусіди, як
молоді кругом, то йдуть. А більше-то
ідуть старенькі» [16]; «обмивають чужі.
Це в крайньому випадку, коли нікого вже
склалося, що нема, то тоді із своїх хтось»
[20]; «жінку – жінки... У мене обмивала в
Івана баба Дунька і одівала баба Дунька»
[8]), то останні 15–20 років такі функції виконують і молоді жінки, спонукою для яких є
фінансова складова процесу. Принагідно нагадаємо, що в традиційній культурі грошима
в таких випадках не обдаровували, а віддячували хусткою / рушником / відрізом тка-

102

http://www.etnolog.org.ua

Спеціа льна тема випуску: «Український етнос у просторі су часної міжкульт урної взаємодії:
трансформація тра диційності й етнокульт урні взаємовпливи»

то з’їсти. Сейчас батюшка розказує, що
це приготовлене покойніку, значить, його
нада десь вилить. А в нас у селі – село
старе – була сильна церква, в нас було так
заведене, що хто-то з рідні должен був це
поїсти. Утром відкривають покійника, витирають лице, кажуть “умивають”» [19];
«Коли у мого Пєті батько помер, то мама
вечерять ставила – локшину з курятиною. На курятині зварена лапша – локшина, і це ми таке вечеряли» [20]. Пояснити
обов’язковість гарячої страви на такій вечері
інформанти не можуть.
Результати польових досліджень поховально-поминальної обрядовості українського
та російського населення Північної Миколаїв
щини, репрезентовані в статті, засвідчують
загальну спільність сценарію передпоховального циклу. Загальна тотожність архаїчних
рис може бути пояснена універсалізмом людського мислення, що відбилося і в релігійних
уявленнях та обрядодіях.
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покійник повинен побуть у власній хаті,
переночувать. [При ньому хтось має сидіти?]
До заходу сонця. А на захід сонця накривають його полотном, ну, чим там накривають. І можна – наймають старушок, щоб
спали, за це їм платять – там чи грішми,
чи хтось дасть» [20]. Застереження не залишати померлого одного в хаті притаманне
українцям усіх етнографічних регіонів, жителі
Миколаївщини – не виняток.
Досі побутує звичай улаштування поминальної вечері в хаті покійного з обов’язковою
рідкою гарячою стравою: «Обязатєльно вечеряють, тільки надворі вечеряють. Читають “Отче наш”, як положено за каждим обідом. Вечеряють усі. [Померлому
теж ставлять вечерю?] Ставлять. Перше,
шо там приготовлене, в стаканчик нали
вають чи водку, чи води і кусочок хліба,
ложку. Значить, тарілочку ставлять.
Раніше у нас було заведяне, шо оце, що
положили покойнику, должна рідня хто-
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МІЖКУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ В ТРА ДИЦІЙНІЙ
КУЛЬТУРІ НАСЕЛЕННЯ КРИМУ
(на прикладі українських поселень)
Тетяна Величко
УДК 303.446.2(477.75-22=512.19=161.2)
У статті розглянуто проблеми формування традиційно-побутової культури українського населення Кримського
півострова, проведено попередню класифікацію сіл з українським населенням, простежено ступінь міжкультурних
взаємовпливів українців з представниками інших етнічних спільнот.
Ключові слова: міжкультурні взаємовпливи, етнокультурна адаптація, міграції, етнічна ідентичність.

Е

The article considers the problems of the Crimean Ukrainian traditional everyday culture’s forming. It also gives a
preliminary arrangement of the Ukrainian-populated villages and retraces an extent of the intercultural mutual influences of the
Ukrainians and the representatives of other ethnic groups.
Keywords: intercultural mutual influences, ethno-cultural adaptation, migrations, identity.

татар, кримчаків, караїмів та інших народів.
Наприкінці 1920‑х років щодо першочергових завдань кримської етнографії навіть розгорнулася дискусія. Так, відомий археолог та
етнограф Г. Бонч-Осмоловський «корінним»
населенням півострова визнавав лише кримських татар, караїмів, кримчаків, вірмен та
циган. Інші етнічні спільноти, на його думку,
«прийшлі», а тому не мають кримських регіо
нальних особливостей традиційно-побутової
культури 6.
Свою думку щодо завдань кримської етно
графії висловлював відомий сходознавець
В. Філоненко. У доповіді «Чергові завдання
сучасної кримської етнографії», прочитаній на
одному із засідань московського Товариства
дослідження Криму в травні 1929 року, науковець наголосив на необхідності вивчення
традиційно-побутової культури всіх етнічних
спільнот, що мешкають у Криму 7. Хоча доповідь В. Філоненка підтримала більшість учасників з’їзду, культура й побут українського
населення півострова не стали предметом жвавих наукових розвідок і не були відображені у
фондах та експозиціях кримських музеїв.
Винятком є дослідження (проведене наприкінці 20‑х років ХХ ст. П. Нікольським)
села Сабли (нині – с. Партизанське Сімферопольського району) 8, переважну більшість
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У статті розглянуто український етнокультурний компонент у традиційній культурі населення Кримського півострова. Із цією метою
буде проведено попередню класифікацію типів
існуючих тут українських поселень, відзначено ступінь міжкультурних взаємовпливів
українців та представників інших етнічних
спільнот Криму.
Історіографічний огляд праць показує, що
українська традиційно-побутова культура півострова малодосліджена й потребує пильної
уваги дослідників. Опис господарської діяльності, занять, побуту, культурного життя
росіян і українців Криму містять роботи вчених і дослідників-мандрівників XIX – початку ХХ ст. Це праці В. Семенова-ТяньШанського 1, В. Кондаракі 2, П. Татарінова 3,
П. Свіньїна 4, Є. Маркова 5. Однак цих матеріалів небагато, вони уривчасті, не повністю
характеризують традиційно-побутову культуру українського населення. В історіографії того
періоду склалася традиція, за якою дослідники більшу увагу приділяли вивченню «кримських», «екзотичних» народів.
1920–1930-ті роки відзначаються пожвавленням етнологічних студій у Криму. Проте,
як і в попередній період, у сфері наукових зацікавлень дослідників півострова домінують
малодосліджені питання етнографії кримських
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впливу залежить від цілого ряду соціальноісторичних, етноконфесійних та етнокультурних чинників.
За результатами польових досліджень
можна виділити декілька типів сіл з українським населенням, класифікація яких може
бути уточнена під час подальших досліджень.
Критеріями, за якими авторка пропонує
розглядати різні типи кримських сіл з українським населенням, можуть бути такі:
1) час прибуття в Крим переселенців;
2) домінування серед населення росіян,
українців чи білорусів або наявність змішаного
населення;
3) наявність або відсутність інших етнічних
сусідів (кримських татар, греків, німців і ін.).
На основі цих критеріїв можна виділити
два основні типи сіл.
Перший тип (І). До нього належать села,
засновані українцями й росіянами наприкінці
XVIII–ХІХ ст. Типи I A і I B представлені
змішаним російсько-українським-білоруським
населенням, можливо, на першому етапі свого
існування з домінуванням російського, українського чи білоруського, але таким, що сьогодні
втратило етнічну ідентичність (українську чи
білоруську). Вагомим фактором для українських поселень того часу було домінування
на півострові кримськотатарського населення,
а також грецького, болгарського. Тому відмітною ознакою між селами типів I A і I B є
наявність або відсутність тісного етнокультурного контакту з кримськими татарами чи
представниками інших етнічних груп, наприклад, греків. Села типу I A виникли на незаселених місцях Кримського півострова або в тих
місцевостях, де мешкало кримськотатарське
чи грецьке населення, однак на час заселення
українцями були залишені мешканцями з різних причин. Тривалий час в етнічному складі
цих сіл домінували росіяни, українці, білоруси. Етнокультурні контакти з представниками
інших етнічних груп відбувалися не так інтенсивно, як у тих селах, де росіяни, українці й
білоруси жили поруч із кримськими татарами,
греками та іншими народами. Прикладами сіл
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населення якого становили нащадки кріпаків, перевезених сюди в ХІХ ст. з Київської
губернії.
У другій половині ХХ ст. етнологічні дослідження в Криму були згорнуті через ідео
логічні обставини та табуювання етнографічної тематики. На цей факт вплинула й
депортація німців, кримських татар, греків,
вірмен, болгар.
Науковий інтерес до традицій і звичаїв народів Криму відновився на початку 90‑х років ХХ ст. Перші ґрунтовні розвідки щодо
питання формування українського населення
Криму, проблем традиційно-побутової культури здійснено співробітниками Кримського
етнографічного музею в 1990‑х роках. Низку
питань заселення Криму українцями та росіянами, особливостей матеріальної та духовної
культури, адаптаційних процесів порушила у
своїх публікаціях 1990‑х років науковий співробітник музею О. Савінова 9. Вона опрацювала численні архівні джерела, здійснила перші
етнографічні експедиційні виїзди в різні райони
Кримської автономії. Авторка запропонувала
виділити чотири етапи в історії заселення Криму українцями, звернула увагу на особливості
адаптації переселенців кожного з них 10.
Однак цими працями та розвідками тема
не вичерпується, різні аспекти етнокультури
українців Криму ще потребують глибокого
вивчення.
В основу статті покладено польові матеріали авторки цієї статті, зібрані під час етно
графічних експедицій в села Кримського
півострова впродовж 2001–2003, 2010–2012
років, також використано матеріали з фондів
Кримської республіканської установи «Кримський етнографічний музей».
Вивчення традиційно-побутової культури
українського населення Криму свідчить про
побутування в одному й тому самому кримському селі або групі сіл обрядів та звичаїв,
що характерні для різних етнографічних зон
України. Водночас простежується помітний іноетнічний вплив на традиційний побут українського населення. Ступінь цього
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тарським населенням. Близьке сусідство двох
різних культур – російської 13 і татарської,
двох релігій – християнської й мусульманської – не могло не позначитися на всіх аспектах життя окремого народу. Мали місце й тісні
етнокультурні контакти з грецьким населенням. У процесі спільного проживання точками
дотику культур стали:
– мова побутового спілкування. У багатьох
селищах з переважним кримськотатарським
населенням мовою побутового спілкування
була кримськотатарська; кримськотатарські
назви побутових предметів, елементів одягу,
посуду, знарядь праці ввійшли в побут росіян
та українців;
– одяг і предмети побуту. Переселенці користувалися як речами, що привезли із собою,
так і речами, які були вироблені місцевими
майстрами;
– житло. Використовувався місцевий матеріал, будівельна техніка, характерна для певної місцевості Кримського півострова;
– система харчування. Саме в цій царині
традиційної культури найяскравіше проявилися етнокультурні взаємовпливи.
Про вплив кримськотатарської традиції
на українську та російську побутову культуру
вказують і письмові джерела першої половини
XIX ст. Скажімо, у звіті про народонаселення Таврійської губернії за 1851 рік відзначено,
що росіяни й татари мало чим відрізняються
один від одного в одязі, будівництві житла,
їжі. В анонімному виданні «Заметки приезжего» в середині ХІХ ст. автор викладає такі
спостереження: «Из Бахчисарая отправился я
в Коуш... Здесь проходили мы через русскую
деревеньку, заселенную с давних пор. Удивительна способность нашего мужика с какими
угодно волками завыть по-волчьи: вся деревня, от ползающих ребятишек до седого старья,
отатарились так, что сразу и распознать нельзя, что это за люди. Немцы-колонисты внесли
в Крым все свое и ничего, кроме необходимого,
не заняли у туземцев, – они самостоятельно
применились к местным требованиям; тут же
поселился наш мужичок: кроме бороды ничего
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типу І А є Мазанка Сімферопольського району, Зуя, Петрове, Барабанове Білогірського
району, Ізюмівка Кіровського району, засновані відставними солдатами російської армії у
80‑х роках ХІХ ст. або державними селянами
та кріпаками як, наприклад, згадане с. Сабли.
Села типу I B виникли тоді ж, проте відрізнялися тим, що російське й українське населення перебувало в умовах тісних етноконтактів
з кримськими татарами й греками. Районами
такого взаємовпливу російських і кримських
татар були Каралезька, Дуванкойська волості в Сімферопольському повіті (на території
сучасного Бахчисарайського району); Салинська, Владиславівська Феодосійського повіту (на території Судацької й Феодосійської
міськрад); декілька волостей у Перекопському
повіті (на території сучасних Красногвардійського і Джанкойського районів). Прикладами
таких цікавих з етнологічного погляду сіл можуть бути с. Мангуші (сучасна назва – Прохладне) і Бія-Сали (Верхоріччя), розташовані
в сучасному Бахчисарайському районі.
У «Збірнику статистичних зведень по Таврійській губернії» відзначено, що до 1778 року
в Мангушах проживало 22 грецькі родини і
18 татарських, а в Бія-Салах мешкали тільки
греки 11. Після виселення греків в Азовську
губернію на їхньому місці оселилося 7 родин
молдаван і 11 осіб з відставних солдатів, матросів і донських козаків, яким були «пригнані
наречені з удів і дівок російських губерній».
Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. частина мангуських татар емігрувала в Туреччину, а на їхнє місце прибули греки з Анатолії.
З 1861 року в Мангуші почали прибувати
вільні селяни (можливо, з Київської губернії). У Бія-Сали після виселення грецького
населення були переселені переважно селяни,
зібрані урядом з різних кінців Російської імперії 12. Ці два села є цікавим прикладом яскравої взаємодії української, російської і грецької
культурно-побутових традицій.
Отже, наприкінці XVIII – на початку
XIX ст. частка російського та українського населення була меншою порівняно з кримськота-
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вання сприймалося позитивно. Простежується така закономірність: найчастіше люди, що
завербувались у Крим добровільно (нерідко
через нужду), задоволені своєю новою батьківщиною, а люди, яких переселили насильно
з обжитих місць, сумують за рідним краєм і
негативно ставляться до нового місця.
Жителька с. Тернівка Балаклавської районної ради Ніна Григорівна Красненко
(у дівоцтві – Кошова), 1926 р. н., родом з
Воронезької області, згадує: «Ветки в садах
ломались от яблок, орехов. А мы не знали,
что такое эти-то... ну орехи. Стали пробовать зеленые, а они горькие. Фу, что за отрава. А приехали мы босы, голы. Зима наступит, а одеть нечего... Решили приехать сюды
из-за голода. Вербовщик приезжал, говорит,
мол, там все стоит. И мебель, и кушать, и
пять лет никаких налогов. А на Родине все
сдай, вот шкуру сдай, а где ее взять-то. Мы
с нужды сюда приехали» 15. Один із прикладів, записаних О. Савіновою в с. Пожарське
Сімферопольського району від Ганни Іванівни
Франчук (1920 р. н.), переселенки із Сумської
області (1952 р.), передає картину насильницького переселення в Крим: «Без мужа, с
малыми детьми пришлось двинуться в чужие края. И не одна она, а целых 56 человек
были “добровольно-принудительно” согнаны
с родных мест. Хаты их сразу же разрушили,
чтоб не могли вернуться на родину. А в Крыму
многим не понравилось. Акклиматизация шла
не безболезненно. Да и хозяйством заниматься было трудно: во-первых, значительно меньше, чем были, земельные наделы, во-вторых,
возделывание новых сельскохозяйственных
культур не всем сразу удавалось. Переселенческие дома нагоняли еще большую ностальгию. Старались хотя бы убранством комнат создать привычный уют» 16 . Наприкінці інтерв’ю
Ганна Іванівна тужила: «Если б можно было,
все бы бросила, пешком бы пошла на родину,
но... дети уже здесь пустили корни, придется
на чужбине век доживать» 17. З’ясовуються
важливі етнопсихологічні моменти: переселенці, що були вирвані насильно з рідного сере
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своего у него не осталось неизменным» 14. Безсумнівно, автор цих рядків перебільшив ступінь впливу кримськотатарської культури на
російську, однак безсумнівно й те, що в основі
його спостереження були реалії побуту.
До другого типу (ІІ) належать переселенські села другої половини ХХ ст. Їхньою загальною особливістю є те, що вони були засновані вже після депортації сталінським урядом
німців, болгар, вірмен, греків, кримських татар
з півострова. Тому значного впливу з боку цих
етнічних спільнот на власну культуру вони не
зазнали. На збереження чи трансформацію
традиційної культури українського населення
означених сіл впливала наявність та кількість
російського населення. У селах типу II A простежується перевага або українського, або російського, або білоруського населення, які найчастіше прибували з однієї місцевості. Навіть
назви цих сіл можуть указувати на батьківщину переселенців. Наприклад, с. Вінницьке
Сімферопольського району чи с. Курське Біло
гірського району.
Інтерв’ю, записані від переселенців другої
половини ХХ ст., мешканців сіл другого типу,
надають можливість простежити особливості
адаптаційних процесів у побуті українського
населення Криму.
Майже ніде в етнографічних джерелах не
наголошується на тому, що переселення другої половини ХХ ст. в Крим мали примусовий
характер. Дослідники міграційних процесів
уважають, що майже всі переселення викликані зовнішніми чинниками. Примусовість буває двох типів: адміністративно-насильницькі
заходи влади («влада переселяє») і за власним бажанням (вплив політичних, соціальноекономічних, релігійних та інших чинників).
Міграція за власним бажанням може бути
розділена на кілька видів. Так, вона може
здійснюватися з дозволу влади або без нього.
Сприйняття нового місця проживання залежить від причин переселення на півострів,
від адаптації до нових умов життя. Польові
матеріали, записані автором в селах типу ІІ,
доводять, що не завжди нове місце прожи-
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свое русское гостеприимство. Выходили на
улицу и зазывали гостей в избу на угощение,
коим были кислые щи, грибная похлебка, да
хлеб с квасом. Но местное население относилось к такому заигрыванию с насмешкой, никто не понимал, почему хату называют “избой”
и что это за непривычное угощение» 18. А ось
погляд представниці українського населення Дар’ї Лукащук, що переселилася в Крим
1956 року з Хмельницької області: «Вечерами молодежь собирались на посиделки, пели
украинские песни, пряли шерсть, вышивали.
Причем обирались в основном тем коллективом, который прибыл из одних мест. Русских
не приглашали, потому что им был характерен
совершенно другой уклад жизни. Недовольство вызывала и часто повторяющаяся нецензурная брань» 19.
Так було попервах після переїзду в Крим.
З часом, особливо після збільшення кількості
змішаних шлюбів між росіянами й українцями, ситуація змінилася. Діти від таких шлюбів
своєю батьківщиною вважають Крим, і про
батьківщину своїх предків знають тільки з
розповідей своїх батьків.
Складні етнічні процеси тривають у селах
типу II B, заселення яких відбувалося вихідцями з України, Росії і Білорусії в приблизно
рівному співвідношенні. Прикладом є села
Тернівка і Рідне, підпорядковані Севастопольській міськраді.
До війни населення цих сіл було переважно кримськотатарським, кількість українських
родин обмежувалася трьома. Після депортації кримськотатарського населення в травні
1944 року починається заселення села росіянами й українцями, вихідцями з різних областей. Наприкінці 40‑х років в Тернівку прибули
переселенці з Воронезької області. На початку 50‑х років – українці із Сумської області.
Отже, у середині ХХ ст. повністю змінився
етнічний склад села.
Одразу ж після депортації кримськотатарського населення (1944) розпочалося заселення с. Рідне росіянами й українцями. Ще
восени 1944 року прибули перші поселенці з
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довища, важче адаптувалися в нових умовах.
Проблеми, з якими вони зіштовхнулися на новому місці:
– вплив нових кліматичних умов, що нерідко різко відрізняються від клімату рідних
місць і позначаються на психологічному стані
(наприклад, гірська місцевість замість рівнини, відсутність природних водойм і ін.);
– необхідність опанувати нові види господарської діяльності;
– відчутна зміна житлових умов у зв’язку з
новим типом будівель;
– іноетнічне оточення.
Село Пожарське Сімферопольського району, у якому О. Савінова проводила польові дослідження в липні 1994 року, може бути
зразком села типу ІІ А зі значною часткою
українського населення. До 1944 року село
називалося Бодрак. На початку ХХ ст. воно
було татарським. Після еміграції кримськотатарського населення на початку ХХ ст. й у
зв’язку із заходами, що вживалися Радою народних комісарів стосовно відновлення господарства, в означену місцевість були переселені
селяни з Росії й України.
Село має вигляд характерного для Криму
російсько-українського поселення з переселенськими типовими будівлями післявоєнного
періоду. Судячи з опитування, сьогодні в селі
проживають вихідці з Ярославської, Вінницької, Хмельницької, Сумської (значна частина
населення) областей. У 2003 році в рамках
програми розвитку зеленого туризму в селі
відкрився Український культурно-етнографічний центр.
Пожарське може бути й цікавим прикладом того, як в одній місцевості співіснували
російські та українські переселенці. На початковому етапі стосунки складалися непросто.
Оскільки російські переселенці прибули пізніше ніж українські, то пристосовуватися їм було
складніше. Жителька села, родом з Муромського району Володимирської області, згадує:
«Вызывали у местных жителей смех и танцы
“цыганочка”, “барыня”, и непристойные частушки. Русские переселенцы хотели показать
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Особливості формування традиційнопобутової культури українського населення Криму визначаються різнорідністю його
складових елементів, зумовлених тривалістю
проживання окремих груп залежно від часу
прибуття, соціального стану й конфесіональної
належності на момент прибуття. Належність
до різних історико-етнографічних зон у межах
колишнього розселення представників кожного з етносів, динамічність етнічного складу
населення Криму в різні історичні часи також
були суттєвими чинниками впливу на традиційну культуру.
Перше покоління переселенців повільніше
адаптується до нових умов життя, їхні нащадки легше засвоюють новий етнокультурний
простір. Туга за батьківщиною сприяє ретельнішому дотриманню та збереженню традицій
тієї місцевості, з якої походять переселенці,
консолідації спільноти. Водночас нові природні умови, іноетнічне оточення потребують
нових моделей поведінки. Зберігаючи етнічну
самосвідомість, мову, окремі риси традиційної
побутової культури, перші покоління переселенців вступають у взаємодію із сусідніми народами, переймають їхній досвід комунікації з
довкіллям.
На різних історичних етапах через географічні, геополітичні та історичні особливості
змінювалося етнічне оточення українського
населення. Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. кількісно українське населення
Криму поступалося російському та кримськотатарському. Упродовж ХХ ст. чисельність
українців Криму значно зросла.
На сучасну традиційно-побутову культуру українців Криму впливає також сусідство
з представниками етнічних спільнот, що за
останні десятиліття повернулися з місць депортації, насамперед кримських татар. Етно
культура українців Криму набуває нових рис
в умовах поліетнічної насиченості кримських
населених пунктів і може бути індикатором міжетнічних відносин, а також умовою
добросусідського співробітництва й взаємо
розуміння.
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Воронезької області, а в 1950 році – з Московської області. У 50‑х роках прибули українці –
вихідці із Сумської (1952, 1958) та Волинської
(1958) областей. На початку 90‑х років почали
повертатися кримські татари.
Про труднощі перших років проживання
в Криму розповідають інформанти і з інших
сіл півострова. Для прикладу, села типу II B –
Тернівка і Рідне Балаклавської районної ради.
Після депортації в травні 1944 року кримських татар із цих сіл 20 уже восени татарські
будинки були заселені переселенцями з Воронезької області. Умови життя були важкими.
Ніна Григорівна Красненко розповідає: «Мы
приехали. А вот все дома заняты. Нам и жить
негде. Полмесяца жили под открытым небом,
от росы все мокрое было. А на работу ходила.
За 400 грамм овсянки норма 5–6 соток лопатой. Мозоли были кровавые. Лопата, грабли.
Ничего не было» 21.
Однак усі ці труднощі пам’ятає лише перше покоління переселенців 40–50‑х років
ХХ ст. Їхні нащадки усвідомлюють себе вже
«кримськими».
Те, що в одному селі проживали вихідці
з різних етнографічних зон Росії й України,
не могло не позначитися на їхній самосвідомості, на традиціях і побуті. З одного боку,
це призвело до втрати ряду ознак традиційної культури. Багато наших інформантів саме
строкатістю населення пояснюють утрату
своїх традицій, на яких вони росли й виховувалися. Часто можна почути: «На Родине
было так...».
З другого боку, на новому місці під впливом
сусідів засвоювалися і трансформувалися нові
риси побуту, традиції і звичаї. Наприклад, на
наше прохання виконати колядку, переселенка
з Московської області заколядувала українською мовою 22. Причому інформантка відзначила, що української мови не розуміє; утім
вона й дотепер зберегла «підмосковний говір».
У селах різних типів можуть бути виявлені місцеві особливості, що стосуються аспектів традиційної культури, а також особливості
етнопсихології, етнічної ідентичності.

110

http://www.etnolog.org.ua

Спеціа льна тема випуску: «Український етнос у просторі су часної міжкульт урної взаємодії:
трансформація тра диційності й етнокульт урні взаємовпливи»

10
Савинова О. В. Формирование украинского
населения Крыма. Историко-этнографическая
справка // Культурно-этнографический туризм в
Крыму. – Симф., 2004. – С. 118–130.
11
Сборник статистических сведений по Таврической губернии. – 1886. – Т. IV. – C. 17.
12
Там само. – С. 18.
13
Під етнонімом «росіяни» Криму в джерелах XIX – початку XX ст. йшлося про все
східнослов’янське населення.
14
Из заметок приезжего 1854–1855 гг. – С. 23.
15
Записала Т. В. Величко в серпні 2002 р. в
с. Тернівка Балаклавського р-ну від Ніни Григорівни Красненко (у – дівоцтві Кошова), 1926 р. н.,
переселенки з Воронезької обл. 1944 р.
16
Польовий звіт працівника КЕМ О. В. Савінової про поїздку в села Пожарське і Водне Сімферопольського району 7–8 липня 1994 року. –
С. 4–5 // Архів КРУ «Кримський етнографічний
музей».
17
Там само. – С. 5.
18
Там само. – С. 3.
19
Там само. – С. 4.
20
До 1944 р. села мали інші назви: Тернівка –
Старі Шулі, Рідне – Уппа.
21
Записала Т. В. Величко в липні 2002 р. в
с. Тернівка Балаклавської районної ради від
Ніни Григорівни Красненко (у дівоцтві – Кошова), 1926 р. н., переселенки з Воронезької обл.
1944 р.
22
Записала Т. В. Величко в серпні 2002 р. в
с. Рідне Балаклавського р-ну від Ніни Олексіївни
Цуканової (у дівоцтві – Шаманіна), 1932 р. н., переселенки з Московської обл. 1950 р.

ІМ

Ф

Е

1
Россия. Полное географическое описание
нашего Отечества. Новороссия и Крым. – С.Пб.,
1910. – Т. 14.
2
Кондараки В. Х. Универсальное описание
Крыма. – С.Пб., 1875.
3
Татаринов П. Очерк Таврической губернии
в историко-географическом отношении. – Симф.,
1894.
4
Свиньин П. П. Картины России и быт ее
разноплеменных народов. – С.Пб., 1839. – Ч. 1.
5
Марков Е. Очерки Крыма. Картины крымской жизни, истории и природы. – С.Пб., 1902.
6
Бонч-Осмоловский Г. А. Этнографический
очерк: крымские татары // Путеводитель по Крыму. – Симф., 1925. – С. 52.
7
Филоненко В. И. Очередные задачи современной крымской этнографии и работа Общества по
изучению Крыма // Историческое наследие Крыма. – 2005. – № 10. – С. 132–133.
8
Никольский П. В. Саблы. Очерки русской колонизации в Крыму // Педагогическая жизнь. –
1925. – № 6.
9
Савинова О. В. Культурно-бытовые аспекты
межэтнических отношений в Крыму (на примере восточнославянского населения) // Сборник
материалов конференции «Национальные культуры Крыма: состояние, проблемы, перспективы. – Симф., 1996. – С. 12–14; Савинова О. В. Особенности геокультурного развития украинского
населения Крыма // Культура народов Причерноморья. – 1997. – № 1. – С. 135–136; Савинова О. В.
К истокам русского жилища в Крыму // Известия
Крымского Республиканского краеведческого
музея. – 1996. – № 14.

111

http://www.etnolog.org.ua

ДІА ЛЕКТНІ ТЕКСТИ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ ЯК
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ЕТНОГРАФІЧНИХ СТУДІЙ
Юрій Бідношия
УДК 801.8+81’282.4(498+437.6+438=161.2)
Протягом 1998–2007 років зарубіжні й українські діалектологи видали чотири великі збірники діалектних текстів автохтонного українського населення Румунії, Словаччини та Польщі (записи 1959–2006 років, загальний
обсяг – 1213 сторінок транскрипції). У статті розглянуто методологічні особливості цих збірників та можливість їх
використання як джерельної бази для етнографічних студій.
Ключові слова: діалектна текстографія, автохтонні українці за кордоном, етнографічні студії.

Е

Over the period of 1998–2007 the foreign and domestic Ukrainian dialectologists have issued four large collections of the
dialect texts (recorded within 1956–2006, with transcribed 1213 pages of total amount) of indigenous Ukrainian population
in Romania, Slovakia and Poland. The article considers the methodological peculiarities of these books and the opportunity of
using it as a source for the ethnographic studies.
Keywords: dialectal textography, indigenous Ukrainians abroad, ethnographic studies.

села, війни тощо; 2) розповіді на етнографічні
теми (про весілля, хрестини, похорони, розваги молоді тощо); 3) фольклорні тексти (казки,
легенди, пісні). Отже, діалектна текстографія
тісно пов’язана з етнографією, фольклористикою, а також з міждисциплінарним напрямом
«усної історії».
У сучасних умовах, коли нівелюються говірки й традиційна селянська культура, гостро
постає питання про дослідницькі методи, які б
дали змогу зафіксувати максимальну кількість
інформації від старшого покоління діалектоносіїв. Одним з таких методів може бути запис
діалектних текстів за етнолінгвістичними програмами [5].
За нашими спостереженнями, запис діалектних текстів за етнолінгвістичними програмами має певні переваги: 1) у перших контактах з дослідниками інформатори спокійніше
сприймають розмови на «неособисті» етнолінгвістичні теми; 2) питання про традиційну
селянську культуру допомагають діалектоносіям активізувати (пригадати) застарілу лексику; 3) такі тексти можуть бути первинним
джерелом не тільки для діалектологічних досліджень, але й для етнографічних та фольк
лористичних; 4) тексти зіставні з матеріалами,
записаними за тими ж програмами на інших
територіях; 5) формується відносно повний
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Сучасні гуманітарні дослідження характеризуються міждисциплінарністю; академік
М. Толстой ще 1983 року зауважував: «Логічний шлях розвитку сучасної діалектології
основних європейських мов веде до повернення науки про народні говірки в лоно етнографії
(та історії народної культури), у надрах якої
ця наука зароджувалася й розвивалася перший час. Унаслідок більш ніж сторічного періоду віддалення діалектології від етнографії і
потім відносно швидкого нового зближення з
нею була вироблена низка надійних методів,
послідовне й комплексне застосування яких
приводить до значних наукових результатів
[21, с. 27].
Дедалі очевиднішим стає значення діалект
них текстів як універсального первинного
джерела, що дозволяє описувати діалектні
системи на різних мовних рівнях. У національних діалектологічних школах ставиться завдання створення корпусів діалектних
текстів, при цьому важливе значення мають
не тільки мережі населених пунктів, обсяг
записів, уніфікація транскрипції, способи
передачі полілогів та інші технічні питання,
але й тематика. В опублікованих збірниках
східнослов’янських діалектних текстів представлені переважно: 1) автобіографічні наративи діалектоносіїв, розповіді про історію
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Розвідки та матеріа ли

образ локальної («діалектної») форми традиційної народної культури.
Першочергова фіксація діалектного текстового матеріалу потрібна там, де руйнування діалектного континууму відбувається
особливо інтенсивно, наприклад, унаслідок
поглинання сіл мегаполісами, евакуації мешканців із екологічно небезпечних зон тощо.
Безперечно, до найбільш загрожених належать і говірки зарубіжних українців, оскільки
практично у всіх сусідніх країнах умови для
збереження українцями своєї мови та традиційної культури залишаються несприятливими [9, 10, 14, 16, 18, 20, 24].
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Е

За період від 1996 року українська діалектна текстографія збагатилася кількома
вагомими працями (детальніше див. у нашому огляді [7]). Серед них чи не найпомітніше
місце посідають діалектні тексти, записані від
українців-автохтонів, що живуть на землях
своїх предків за межами державних кордонів
України: у Польщі, Словаччині та Румунії
[3, 12, 15, 29].
Діалектні текстографічні видання важливі
не тільки для лінгвістики. Скажімо, для широкого кола читачів (навіть для політиків!)
призначені численні збірники польських діалектних текстів зі «східних кресів». Упорядники одного з таких збірників, де представлено
польські говірки в Литві, пояснюють: «Діалектний матеріал [...] є також документом, що
засвідчує збереження польської мови серед
сільського населення та її територіальну варіативність [...]. Тексти призначені не тільки для
мовознавців, вони можуть бути використані
істориками, етнографами, соціологами і навіть
політиками. Тому тут застосовано спрощену
транскрипцію, щоб, з одного боку, полегшити
нелінгвістам читання тексту, з другого, щоб
вимова інформаторів була збережена достатньо точно» [25, с. 5–6].
У цій статті розглянуто збірники діалект
них текстів закордонних українців у записах
1959–2006 років та можливість їх використання в етнографічних студіях.

ІМ

1
У 1998 році у видавництві «Euroslavica» кош
том Української Академії Мистецтв і Наук у
США вийшла збірка «Розповіді з Підкарпаття. Українські говірки східної Словаччини», авторами якої є відомі дослідники
Олдржих Лешка, Ружена Шишкова та Микола Мушинка. У книзі представлено транскрибовані тексти вибраних записів з магнітофонного архіву Слов’янського Інституту Академії
наук Чеської Республіки в Празі. О. Лешка
в передмові зазначає: «Записи виникали поступово під час польових експедицій, які досліджували українські діалекти східньої Словаччини. Я започаткував ці дослідження в
Академії наук – з благословення проф. Івана
Панькевича – в червні 1957 року. [...] Метою
нашої праці мав бути ґрунтовний опис українського етносу – передусім з мовного боку – в
цілій області лемківських діялектів (за характеристичним «лем»), які  видалися щонайдальше на захід. У другій половині 60-х років почато монографічне опрацювання матеріалів; не
ми були винні в тому, що праця не дуже посу-
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жінка в думках не поринути в часи, коли зимою ходила на вечурки...» [12, с. ХІІ].
Для кращої орієнтації читача в річному та
життєвому циклах як додаток надруковано
статтю М. Мушинки «Від маминого молока до
гробової дошки: сімейно-побутові обряди русинів-українців Словаччини» [12, с. 291–312].
Уміщено також підбірку з 22 фотографій етно
графічного змісту: інтер’єр хижі, кросна, віз,
весілля, похорон тощо.
Наводимо зразки текстів з книги «Розповіді з Підкарпаття. Українські говірки східної
Словаччини» у спрощеній транслітерації на
основі української кирилиці:
[Їжа на Святий вечір]
на сятий вешюр то не било їншакого їдіня
лем яґ вже спеклі крашюн (‘обрядовий хліб’) /
до того крашюна запхав там єнной цібішя (‘зубок’) шєсноку і фалатчя (‘шматок’) крумпля
(‘картоплі’) на середіні // а кеть (‘якщо’) ші
дахто (‘хтось’) дашо (‘щось’) знав ворожиті
та ші такой маленькой фляшьча (‘пляшечку’)
а до того фляшьшяті мет / а до того запхав
до крашюна // но а тото са там упекло в тум
крашюні тот шяснок і тот мет с тим фляшьшятом / то са впекло тай вже винялі // но але
тод мед лем (‘лише’) са прідавав так / же кеть
дашо дакого боліло в гиртані / та тото вже пак
мастілі тим медом коло шиї // но а вже їсті /
та наварілі фасолі та капусту та пероги (‘вареники’) тоти / все / жеби марга (‘худоба’)
била тушьна (‘вгодована’) // (Cело Новоселиця, записано 1959 р., розповідала жінка
1907 р. н.) [12, с. 26].
[«Офірна коза»]
прекліче мене другий день – «подь / неборе / жена вмерать» – «та шо юй є?» –
«пропав би тіфуз (‘проклятий тиф’) вже єй
їмів» – «йой біда» – а то зьме са кумалі (‘ми
кумували’) – «слава йсусу хрісту» – а вна
бувала в такуй малуй хисьці (‘хатинці’) там
де теперька склад месний народний вібор (‘комітет, рада’) має – і шо зробіті // прійду:
«слава йсусу хрісту!» – «слава навіки!» – «шо
є з вамі / кумо? – «кумчу / я вмераю» – «та
шо / шо зробіті / чім вам помочі?» – «зарі-
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нулася вперед. Дві монографії, які продумано і
розпочато наприкінці 60-х років і закінчено на
початку 70-х років (про село Ублю та нині затоплену Звалу), стали лебединою піснею українських студій в Академії; з україністики після
1968 року на певний час залишилася тільки
лексикографія» [12, с. ХІ].
У книзі наведено тексти говірок з таких
дев’яти українських сіл Східної Словаччини:
Убля, Новоселиця, Улічне Криве, Ковбасов,
Руніна, Звала, Нижня Яблінка, Маківці,
Міроля. Окремі говірки представлені детально (наприклад, Ковбасов – с. 93–189),
інші – кількома невеликими текстами (Нижня Яблінка – с. 202–205). Роки записів –
1959–1971. Загальний обсяг транскрибованих текстів – 240 сторінок. Використано
детальну фонетичну транскрипцію на основі
латинки. «Змістовий індекс» показує тематику розповідей: люди та села, місцева управа, звичаї та обряди, одяг, страви, тварини,
домашнє господарство, рослини й польові
роботи, важливі моменти життя (цікаві випадки, життя і праця на чужині, подорожі за
кордон, небезпечні пригоди, дві світові війни,
важкі повоєнні роки), казки, пісні. У текстах
коментуються іншомовні вкраплення (угорською, словацькою, чеською, німецькою та іншими мовами), у кінці книги подано «Список
діялектних слів, словакізмів та богемізмів»
[12, с. 314–320].
У передмові так описано характер оповідей:
«З текстів, які тут друкуються, промовляють
до нас голоси оповідачів, їхні згадки ведуть
нас у минуле, нерідко в часи Ференц Йошка
[імператора Франца-Йосипа. – Ю. Б.]... Ми
бачимо світ очима нашого супутника, з ним ми
ґаздуємо, з ним вирушаємо на чужину в пошуках роботи, зазнаємо тягарів війни, губимося
в непевностях життя, відчуваємо розпад його
світу в часах найновіших, захоплюємося його
наполегливістю та спритністю, з якою знаходить собі місце в нових обставинах. Речі та
події цікавлять нас завдяки точці зору нашого
супутника, і тому ми не уникаємо тематичних
повторень; чи може, наприклад, селянська

114

http://www.etnolog.org.ua

Розвідки та матеріа ли

ште єдну козу» – думав сі / йой боже муй /
тать кози кутьні / жена із горячки бісідує
до блуду (‘марить’) – «кумчу...» – пушовем на двур роздумав сі а што ввойду зазь до
хиш – вна зазь лем (‘лише’) тото: «заріште
козу» – прішов-ем треті рас – «ші (‘ще’) сьте
не зарізалі козу?» – «та ші / кумчо / ніт //
та котру різаті? як юй мено?» – «таґ і так» –
міхало кочан / кеби здорув / с косов (‘косою’)
перерізав / дарьмо / же недільна била / перерізав козі гартань і дав до порятку // гварідь
(‘каже’) мі дас тиждень: «бодай-есьте здорові
билі / бо була-м вмерла / ке (‘якби’) била не
тута коза... (Село Ковбасов, записано 1962 р.,
розповідав чоловік 1899 р. н.) [12, с. 113].

представлено записи з магнітофонного архіву
Слов’янського Інституту Академії наук Чеської Республіки в Празі. «Звуковий матеріал
з експедицій до 52 населених пунктів східної
Словаччини був записаний на магнітофонних
стрічках, які в наші дні поступово втрачають
свою якість. Завдяки ґрантовому проекту
GA ČR цей матеріал було оцифровано, і так
виник унікальний комплект з 91 компактдиска з детальним змістом кожного окремого диска» [27, с. 7]. У книзі вміщено статтю
Р. Шишкової «Дослідження південнокарпатської діалектної зони в чеській україністиці»
(с. 9–34), статтю М. Мушинки «Українська
етнічна спільнота східної Словаччини та її
особливості» (с. 35–70), інформацію про представлені в діалектних записах населені пункти
(М. Мушинка, О. Мушинка, с. 71–86), детальний темарій (Р. Шишкова, с. 87–143), реєстр слів (Р. Шишкова, с. 144–174) та карту.
На доданому компакт-диску вміщено 16 зразків записів. Увесь комплект з 91 компакт-диска зберігається в Слов’янському Інституті
Академії наук Чеської Республіки в Празі,
його копії – в Архіві Академії наук Чеської
Республіки, а також у Музеї українсько-русинської культури у Свиднику [27, с. 7].
Р. Шишкова наголошує на важливості
представленого на компакт-дисках діалектного матеріалу для етнографічних та історичних
досліджень: «Так само як етнологічні праці
часто пропонують цікавий діалектологічний
матеріал, наші тексти містять багато етнографічного матеріалу (детальний опис чоловічого
й жіночого одягу з описом технології його виготовлення включно з назвами окремих частин
і етапів шиття одягу, ткання, виготовлення полотна, детальні описи чоловічих і жіночих польових робіт і відповідних знарядь, опис праці
й інструменти лісорубів, столярів, колісників,
ковалів та інших ремісників, і це все для порівняння у багатьох населених пунктах). З фольк
лорного багатства дослідженого терену записано обрядові тексти та святкові й побутові
пісні, способи лікування й замовляння окремих
хвороб, дитячі ігри та розваги молоді, як вони
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За сім років вийшов своєрідний додаток до збірника українських діалектних текстів зі Східної Словаччини – книга Ружени
Шишкової, Миколи Мушинки та Олександ
ра Мушинки «Ukrainská nářečí Slovenska.
Výzkum a zvukove zápisy z let 1957–1967»
(«Українські говірки Словаччини. Дослідження та аудіозаписи 1957–1967 років» (Прага,
2005). Це опис комплекту компакт-дисків, де
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виступають у річному землеробському циклі.
Багаторазово повторюються розповіді про весілля, народження дітей, похорон та церковні
свята, з якими пов’язано багато давніх звичаїв.
[...] Зібрані тексти, крім усього іншого, могли
б стати живим джерелом для складання хроніки української етнічної спільноти східної
Словаччини з кінця ХІХ століття (найстарші
інформатори ще слухали розповіді своїх дідів
про скасування кріпацтва) до 70-х років ХХ
століття» [27, с. 23–24].
2

Е

У 1998 році в серії «Rozprawy slawistyczne»
Університету
Марії
Кюрі-Склодовської
(UMCS, Люблін) вийшла книга Стефана Вархола і Фелікса Чижевського «Polskie
i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej
Lubelszczyzny» («Польські та українські діалектні тексти зі східної Люблінщини»). У вступі автори пишуть: «Метою пропонованої збірки є документація стану мовлення двомовного
автохтонного населення східної Люблінщини»
[29, с. V]. Представлено польські та українські
говірки 29 сіл; записи переважно 1984–1987
років; транскрипція на основі латинки, єдина
для польських і українських діалектних текс
тів; загальний обсяг українських транскри
бованих текстів – 197 сторінок.
У детальному вступі автори подають інформацію про історію, міжнаціональні та міжмовні стосунки на Східній Люблінщині, стан
досліджень говірок, найважливіші діалектні
риси, мережу населених пунктів, критерії підбору інформаторів, засади транскрипції тощо
[29, с. V–XLIII]. На 12 картах представлено
історичну й мовну інформацію [29, с. XLVII–
LXX].
На досліджуваному терені українські говірки належать до північного та південно-західного наріч (розділяються приблизно по лінії
Грубешів – Грабовець). З півночі на південь
представлено такі українські говірки: 1) підляські; 2) перехідні від північних до південних;
3) волинські; 4) наддністрянські; 5) надсянські [29, с. XXXV].
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Тематику текстів автори визначають так:
«Зміст текстів пов’язаний із давньою матеріальною та духовною культурою селян. Тут
уміщено тексти про тваринництво, землеробство, страви та їх приготування, транспорт
і комунікацію, будівництво, вирощування
льону, конопель та обробку волокна. Велику
групу становлять тексти, пов’язані з календарною обрядовістю, насамперед зі святами
Різдва та Великодня, а також із родинною
обрядовістю, переважно з весільними звичаями. Певна група представлених у збірці
текстів стосується гігієни, догляду за немовлятами, атмосферних явищ. Ще одна група
матеріалів – це тексти, тематикою яких є
давні народні вірування, переважно демонологічні» [29, с. XLI–XLII].
Видання вирізняється ретельно опрацьованим науковим апаратом. До кожного населеного пункту наведено докладну історичну інформацію, до всіх текстів – детальні посторінкові
коментарі. Уміщено словнички малозрозумілих
слів (окремо для польської [29, с. 397–419] та
української [29, с. 420–448] мов), бібліографію, індекси вжитих у текстах діалектних слів.
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Наводимо зразки українських текстів з
книги «Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze
wschodniej Lubelszczyzny» у спрощеній транс
літерації на основі української кирилиці:
[«Щирий піст»]
но / як вилиґдень // находить вилиґдень /
перед великудньом // то вже як пюст //
то вже ани діти / ани стариї / нихто ни має
права їсти // ани з мулуком / ани с салом //
цілий пюст / тилько льон крутять / і сімнє
виртять // і с того сімня роблять мулуко //
бо мулука бронь боже // щирий пюст був //
тилько вже на вербницю // то вже дадуть діт
кам мулука // там чьи з мулуком зварять // а
так щирий піст // щирий пюст цілий пюст //
сахрані бог жеби хто взяв до губи / бо гріх неотпущоний буде // (Село Кобиляни, записано в листопаді 1984 р., інформатор Євгенія
Новицька, 63 роки, православна, двомовна,
перша мова – українська) [27, с. 30].
[Одяг покійного]
бо ш бувало навет як чулувік умре / то
сурочкі купчиї ни купивали // тилько... такє
свеї руботи ф сурочках с такіми кумірцями /
пуд боруду // коло рук // і ф такєї... такєй...
сурочка на верха / а ганавици (‘штани’) пут
спит // і такєю / о / крайкію (‘оздобленим
паском’) червонию путпасани // і такі чобути
с хулєвами // і так кулись вберали // вже на
вєчни отпочинок // (Село Жуків, записано
1985 р., інформатор Целіна Костюк, 71 рік,
католичка, двомовна, перша мова – українська) [27, с. 160].
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У першій частині «Загальна характеристика українських говорів Румунії» [15, с. 17–104]
автори висвітлюють питання структури говірок, пропонують їх класифікацію, з’ясовують
їх місце серед інших українських говорів та
української літературної мови.
Українське населення в Румунії проживає
окремими групами в Сучавській, Марамороській, Банатській та Добруджанській областях.
Найдавнішими українськими поселеннями в
Румунії є українські осередки на Мараморощині – їх згадки датуються XIV ст. Про українське населення на півночі Молдови вперше
згадується на початку XV ст., гуцули на Мараморощині й Сучавщині згадуються в документах XVІІ ст. Проникнення українського
населення в Добруджанську область пов’язане
зі скасуванням Запорізької Січі в 1775 році.
Крім згаданих областей, українці проживають
і в кількох банатських селах (з кінця XIX ст.);
більшість українців Банату прийшла із Закарпаття й лише частина з Галичини [15, с. 19–21].
За своїми фонетичними, морфологічними,
синтаксичними та лексичними особливос-

3
У 2003 році вийшла книга «Українські говори Румунії. Діялектні тексти» [15], що є результатом довголітньої наукової співпраці між
двома дослідниками-мовознавцями – Іваном
Робчуком (Інститут лінгвістики імені Йоргу
Йордана Румунської Академії) та Миколою
Павлюком (Торонтський університет). Книга
є спільним виданням Канадського інституту
українських студій, Наукового товариства імені Шевченка в Америці та Інституту україно
знавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
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лених пунктів. Тут представлено 527 сторінок транскрибованих текстів [15, с. 105–632]
та детально опрацьований словник до них
[15, с. 633–718]; використано транскрипцію
Б. Ларіна, уміщену в «Програмі для збирання матеріалів до Діалектологічного атласу
української мови» (К., 1949, с. 94–101), модифіковану 26 додатковими буквами і діакритичними знаками. Джерелом для цієї частини книги послужили магнітофонні записи
суцільного діалектного мовлення, зроблені
впродовж 1962–1965 років науковими співробітниками Інституту лінгвістики імені Йоргу
Йордана Румунської Академії І. Робчуком,
К. Ґегушем, Г. Болоканом та В. Ністореску;
у збиранні матеріалів брали участь і викладачі Бухарестського університету М. Павлюк
та І. Ребушапка. Представлено також записи 1974 року із села Луг на Мараморощині
[15, с. 203–246]. Транскрибування текстів
та інтерпретація матеріалу належать авторам
книги – М. Павлюку та І. Робчуку.
З української частини «Фонограмного архіву слов’янських говірок Румунії» для публікації відібрано матеріали від 81 особи (41 чоловік, 40 жінок), «особливу увагу приділено
інформаторам старшого покоління, оскільки
їхня мова краще відбиває давнішу структуру
говірок, а також традиції, звичаї і виробничі
процеси, що виходять з ужитку або є специфічними  для обстежуваних областей» [15, с. 103].
Водночас представлено значну кількість текстів від інформаторів середнього й молодшого
віку; цим ставилося завдання відбити мовну
диференціацію різних поколінь.
Автори зазначають: «Тексти подають цікаві дані як для діалектології, так і для соціолінгвістичних, етнографічних і фолькльорних
студій. Отже, книга користна не тільки мово
знавцеві, а й спеціялістам суміжних дисцип
лін» [15, с. 10].
Наводимо зразки текстів з книги «Українські говори Румунії. Діялектні тексти».
Записи текстів із Мараморощини
Навроки. Є порас (‘інколи’), што є битежна (‘хвора’) дитина, або што. Та й наші
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тями українські говірки на території Румунії належать до двох наріч української мови:
південно-західного (Мараморощина, Банат,
Сучавщина) та південно-східного (Добруджа). Південно-західні говірки представлені
трьома діалектними групами: 1) закарпатською (Мараморощина, Банат); 2) гуцульською (Мараморощина, Сучавщина, частково
в селі Корнецул-Банат в Банатській області);
3) буковинською (Сучавщина). М. Павлюк
та І. Робчук зазначають: «У деяких селах Сучавської області гуцульські та буковинські говірки взаємно переплетені, створюючи, таким
чином, групу змішаних говірок, які ми назвали
буковинсько-гуцульськими» [15, с. 25].
До південно-східного наріччя належать
лише говірки Добруджі. Їх характер зумовлений неоднорідним походженням населення,
яке прибуло в Добруджу після ліквідації Запорізької Січі (1775 р.). Населення Запорізької Січі в переважній більшості походило із
Середньої Наддніпрянщини й лише невелика
частина з Поділля. Автори доходять виснов
ку: «Отже, з лінгвістичної точки зору українські говірки Добруджі відносяться до групи
степових говірок південно-східного наріччя з
деяким впливом південно-західного. Ось чому
українські говірки Добруджі слід вважати перехідними говірками від південно-східних до
південно-західних, в основі яких лежить південно-східний діялект» [15, с. 25].
У галузі лексики досліджуваних українських говірок автори відзначають інтенсивний
вплив румунської мови. Вони також «характеризуються значною кількістю мадярських,
німецьких польських, російських, турецьких
та болгарських запозичень» [15, с. 99]. У за
карпатських говірках серед запозичень пере
важають мадяризми, менше – германізми;
у гуцульських і буковинських говірках особливо
помітний вплив германізмів, менше – полонізмів і мадяризмів; у говірках степового типу –
русизми, менше – тюркізми і болгаризми.
Основу книги І. Робчука та М. Павлюка
становить її друга частина «Діялектні тексти»,
яка охоплює матеріал з 32 українських насе-
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музика, іде до каміну (‘будинку культури’)
ци дес на тирину (‘на вулиці, просто неба’),
на зарінок (‘пасовисько на березі річки’), на
толоку таку велику. Та й ми кличемо днину,
два дни наперед на храм народ, шоби приходив. Та й знаїмо ци приходє, ци ні приходе.
Та й скоро повиходє с церкви, музика єк іде,
зачінают си сходиті. Варимо голупці, дзьиму
(‘курячий суп’), фріптуру (‘смажене м’ясо,
печеня’) робимо – всьике: прижитури, та й
си сходьи, сідают за стів; сип’ю на стів, кладу
їсти, питі. Приходе музика до хаті, грає. Поза
тим ідемо на стринсуру (‘розваги’) данцувати. (Село Мелешівці, записано 3 листопада
1963 р., інформатор Маскал Родіка, 39 років) [15, с. 484].

Е

люди ще віруют у тото, што зурочіло, стало
з оч. Та й виттак кличут якус бабу, би гасила
див’ятки. Возьмут у удну бляхучку води та й
виттак ідут до шпора (‘плити’) та гасят углі.
Гасят див’їть углю. Та й кажут так: не один,
не два, не три, дов див’ять лічат. Та й виттак
перихристят воду, коли готово, та й стане углє
одно вдолину (‘донизу’), а друге горі. Та й
виттак кажут так, што тото, што встане горі,
тото сут (‘є’) вит чоловіка, а тото, што вдолину – тото вит жінки. Та втак ідут та дадут
дитині в рот та обмиют дитину та й виттак
ідут та вержут (‘кидають’) черес хату, через
дах. (Cело Русково, записано 4 жовтня
1963 року; інформатор Николайчук Ярина,
47 років) [15, с. 154].
Б. Записи текстів із Банату
Плетіння вінків. Вінок молодому сьи плете из бервінку наокрух шьипки. Віплети сьи
так натрої бервінок, втак листки та так, аби сьи
сьигло наокруг шьипки. Там єму прищеп’ют ци
іглов, нитков там прив’їжут. Та й є такі копчі, там му прикопчают, а молоді тоже, як она
собі там волосє складет тоже так. І там май
маленький віночок ізверхи тоже ї вплете сьи
так та й прикладут ї там вінок та й яку косицю, молодому тоже косицю покласти на груди, шоби пізнати го, шо він молодий. (Село
Корнуцел-Банат, записано 3 листопада
1963 р., інформатор Гуменюк Іван, 42 років)
[15, с. 335–336].
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Г. Записи текстів із Добруджі
Про створення села. Наш дід шє називався Микита Кóщик і він, як то раньчє було,
із Русії тікали. Там була панщина, а вони утікали у... ліберно (‘вільно’) у нас, а вни у Турещину тікали через Дунай, перейшов – уже
тут живе. Найшли слободу і тут було татари,
сила була руськіх, а було. Вони найшли тут доб
ру жисть і давай жить; а тут фаміліїв десіть,
п’ятнаціть – больше не було. Один дід Артем
був, а то був Голуб, а то був Микита, а то був
такий, а то був такий – та й їх собралося тут і
село зробили. А тепер уже наші діди, ті повмерали, а наш батько жив аж до сорок дев’ятого
года. Він мав дев’яносто год та помер, а тут
родився. (Село Гамчарка, записано 1962 р.,
інформатор Ковалів Николай, 68 років) [15,
с. 628–629].
4
Вихід збірника діалектних текстів «Голоси з
Підляшшя» [3] у 2007 році став важливою
подією не тільки в слов’янській діалектології,
а й у культурному житті українців Підляшшя.
Автором книги є один із провідних діалектологів України професор Григорій Аркушин, керівник Ономастико-діалектологічної лабораторії Волинського національного університету
імені Лесі Українки (Луцьк). Західнополіський

В. Записи текстів із Сучавщини
Храм церкви. Приготов’їємо місіць
навперед, ми робимо собі горівку. Купуємо муку, пристараємо так, шо до тої днини
ми маємо всього – всьо шо нам треба. Та й
днину, два дни навперед робимо прижитури
(‘тістечка’) першої днини, робимо прижитури на другу днину. На трету печімо баби,
мньисо приготовльиємо, полумиски – всьо
шо нам треба, єк приходе котрої днини храм,
у ниґілю, ци в понеґінок, ци в вівторок, ци єк
є. То іде нарід до церкви дес так, коли віходи
в дванаццьиті годині с церкви, зачінає, віходе
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ми, зокрема з керівником Закладу української
філології UMCS професором Ф. Чижевським (співавтором уже розглянутого видання
«Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej
Lubelszczyzny»).
У збірнику вміщено тексти із 35 населених
пунктів Північного й Південного Підляшшя, записані впродовж 1997–2006 років.
Розповіді діалектоносіїв наведено прийнятою в українській діалектології фонетичною
транскрипцією (загальний обсяг – 249 с.),
що дозволяє ефективніше представити українські підляські говірки в контексті «Атласу
української мови» (Київ, т. 1–3, 1984–2001)
та загальноукраїнському збірникові діалект
них текстів «Говори української мови» (Київ,
1977). Надруковані детальною фонетичною
транскрипцією говіркові тексти вільно читати
може лише той, хто має фахову лінгвістичну
підготовку, а тому цікаві й змістовні розповіді
діалектоносіїв часто лишаються малозрозумілими для ширшого кола читачів-нелінгвістів,
зокрема представників інших гуманітарних
дисциплін. Тож цілком обґрунтовано укладач
«Голосів з Підляшшя» паралельно до фонетичної транскрипції здійснив транслітерацію
наративів засобами сучасної української графіки. Використання спрощеного запису робить діалектні тексти «Голосів з Підляшшя»
цілком доступними для кожного читача, зацікавленого їхньою тематикою. Сам Г. Аркушин визначає її так: «Це розповіді про сім’ю,
звичаї та обряди, про те, що й досі болить
(пор. повідомлення респондентів із південного Підляшшя про виселення), перекази й бувальщини; крім цього, автор шукав відповіді
у самих підляшуків, якою мовою вони говорять» [3, с. 16].
Зорієнтуватися в матеріалі допомагає докладний темарій на с. 531–532. Серед етно
графічних тем представлено такі: Різдво,
Різдвяна вечеря. Колядники. Багата вечеря,
Гоготуха. Парубоцькі збитки. Водохреще.
Середопістя. Великдень. Провідна неділя.
Святкування Юрія. Святкування Трійці. Зеленець. Спас. Грабарка. Вечорниці. Весілля.
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говір, до якого належать і північнопідляські
говірки, є рідним для вченого, тож перебуває
в центрі його наукових зацікавлень. Саме на
матеріалі цього говору дослідник опублікував праці з мисливської лексики, арґо жебраків, молодіжного жаргону, малих фольклорних жанрів, евфемізмів, здійснив ґрунтовний
опис іменного словотвору, уклав двотомний
діалектний словник з реєстром 13 тис. слів; на
особливу увагу заслуговує монографічний опис
говірки рідного села (детальніше див. [6]).
Як пише автор у передмові, ідея створення збірника підляських діалектних текстів
виникла в розмовах з відомим діалектологом
Я. Закревською ще в 1997 році, під час діалектологічної експедиції на Північне Підляш
шя студентів Університету Марії Кюрі-Склодовської (UMCS, Люблін) та Волинського
національного університету імені Лесі Українки (Луцьк). Відтоді з кожною поїздкою на
Підляшшя збагачувалася фонотека, збільшувалася мережа обстежених говірок. Доб
рою ознакою нових часів стала підтримка
наукового проекту українського дослідника
польською Касою ім. Ю. Мяновського, а також тісна співпраця з польськими науковця-
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що це білоруська мова» [4, с. 15]. Безперечно,
підготовлений Г. Аркушиним збірник «Голоси
з Підляшшя» сприятиме утвердженню суто
наукового підходу до визначення мовної належності досліджуваних говірок.
Важливим додатком до книги є компактдиск зі зразками мовлення носіїв майже всіх
представлених у книзі говірок; як зазначає
автор, «здебільшого ці розповіді у текстовій
частині відсутні; особливо таке звучання було
необхідне для записаних пісень» [3, с. 12].
Отже, матеріали видання суттєво поповнюють як корпус українських діалектних текстів, так і український діалектний фонофонд;
назва ж – «Голоси з Підляшшя» – набуває не
тільки метафоричного, а й реального значення.
Диск також містить електронну версію книги,
що значно полегшить опрацювання текстових
матеріалів науковцями.
У передмові Г. Аркушин поділився з читачами своїм масштабним науковим планом:
«“Голоси з Підляшшя” – перший збірник задуманого автором трикнижжя, два наступні,
очевидно, матимуть назви “Голоси з волинського Полісся” і “Голоси з Берестейщини”,
таким чином порівняно повно будуть представлені західнополіські говірки» [3, с. 6].
Тексти з Волинського Полісся вийшли друком 2010 року [2], праця автора над текстами
українських говірок Берестейщини триває.
Наводимо зразки текстів з книги «Голоси з
Підляшшя» (спрощений запис):
[Парубоцькі збитки]
Було, ну то було. То шо ш? Де дивчата є,
возьме намаже, наробить попелу, прийде вік
на замаже і всьо. Або ще й до хати гарнишка (‘горщик’) с попілом кинуть, ше такі були.
Вже й воза, казали кулись мої мама, затягали
на... на того... на дах затягнуть. А колись, знаїте, дахи були соломняни, добре було тяхчи.
А перед Новим роком, як я була дівчиною,
то теж раз вбрався, е-е, йдьон в солом’яний...
їдьон за мулудого, е-е, нового року, другий за
старого. Дивчат повна хата була. Поприходили, спивали, вуружили, бути ставляли їдьон за
другим, чий бут вийде вже нарешти перший,
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Веснянка. Дожинки. Русалки. Давні страви.
Давній одяг і взуття. Про жебраків. Про циган. Лікування хвороб... По-якому ви говорите? (Наприклад, на питання «По-якому ви
говорите?» отримано 42 відповіді майже в усіх
обстежених говірках.)
Доданий до текстів «Словничок діалектних
слів та деяких ужитих полонізмів» (472 слова)
містить чимало лексем, що відсутні у вже згаданому двотомному словникові Г. Аркушина;
цей словничок насамперед буде корисний читачам з інших українських теренів, оскільки дає
тлумачення вжитих у текстах вузьколокальних
підляських діалектизмів (бу|жис’ко ‘старе русло Буга’, двора|нини ‘волошки’, зака| л’они ‘затятий, впертий’, нага|нути ‘нагадати’ тощо).
Тексти подано за розташуванням населених пунктів – з півдня на північ. Дві крайні
говірки дослідник не зараховує до українських
підляських, їх у збірнику представлено для порівняння: на півдні це говірка с. Воля-Угруська
Влодавського повіту, на півночі – «білоруська
говірка з дзеканням і цеканням» (с. Пасинки,
ґміна Заблудів, повіт Білосток). У передмові
автор наводить характерні риси української та
білоруської мов і зазначає, що «уважний читач
сам може проаналізувати фонетичні особливості запропонованих текстів і встановити, до
якої мови належить кожна говірка» [3, с. 14].
Зрозуміло, що пояснювати очевидні з наукового погляду речі змусила позиція деяких
дослідників; про це Г. Аркушин сказав у
інтерв’ю: «Цікаво, що мовознавці з Білостока
ці самі говірки вважають білоруськими. Зовсім інакше мовознавці, наприклад, з Любліна: Чижевський, Лесів, а також дуже гарний
приклад це Михайло Саєвич, який досліджує
білоруські говірки. Він дуже скрупульозно вивчив їх і проводить, на нашу думку, цілком
правильно межу між українськими і білоруськими говірками. Дехто з білоруських науковців з Польщі, але іншого погляду, навіть зрадником його називали. Але якщо видно, що це
говірка українська, якщо видно основні риси
української мови, то тут солідний науковець
не може видавати інших пояснень і говорити,

121

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 2/2013

то тая перша вийде замуш. Так пириставляли
якось і так... О вже... Вуружили, хусткі палали
в нучовках – чия вилитить, тая дівчина пуйде
хутній замуш. Дрова... Та-а-ак! Дрова носили.
А до нас наносили, я була дівчиною, наносили
дров ду сінь тилько, бо ше й їдна баба прийшла
і каже... і каже... на Новий: «Боже! В мене
дрова пунусив». Ще мама моя кажуть: «То забирайте». Набрала цілий хвартушок, понесла
сюда, там в кунець хата її була, тиї дрова дудому. Уто такоє була забавка. Висьоло. (Село
Янівка, ґміна Словатичі, повіт Влодава,
Люблінське воєводство, запис 28.10.2005,
інформатор Петручук Анастасія Данилівна, 1929 р. н.) [3, с. 83].
[«Смоляне яйце»]
Я сам робив те. То пара нидиль ще перед
Велікодньом в такум мисці іголкою самим
кунчиком дирочку проверчу в яйкови і ростоп
люю и-и смулу. Худу, худу (‘ходжу-ходжу’) по
лісу, збираю смолу – ни восок. Живиця такая.
На дерви вона така просто, такая круха, о.
Я її назбираю, ростоплюю, ростоплю і в тую
дирочку помалєньку якось там пускаю її. Алє
вже того їця не можна дати никому в руки, бо
воно вашке: тоє інну вагу має, тоє інну вагу
має. Алє воно бардзо муцне (‘дуже міцне’).
Ви тим їцьом смоляним то бардзо виграєш,
переб’єш всьо. То тоди вже подуженє (‘підоз
ри’) возьмут і колєґі (‘товариші’) мої, же то
якоєсь його їйце ненормальне: тилько б’є й не
побилосьо. І вони домагаються, коб (‘щоб’)
його дати зобачити, алє його не можна дати,
бо як тулько вузьме в руку, то познає одразу –
ведлуг того (‘через’) теє ружніца в вагі. Їце
смоляноє, о. (сміється) Було так, бо я сам робив. (Село Войнівка, ґміна Дубичі-Церковні,
повіт Гайнівка, Підляське воєводство, запис 23.11.2001, інформатор Ярмощук Володимир, 1928 р. н.) [3, с. 221].
[Трійця]
На три дні сьват. Клєчальна субота. Клєчну суботу теж помінає батюшка всіх померлих.
Ідут, бивало, мама до церкви, принесут с Клєйніку бабок (‘лепеха, аїр’) пахущих такіх. Ідут.
Знаєте? То-о ми малиє билі, безу (‘бузок’) на-

ламім і все: гулька (‘гілочка’) безу, гу... – бапка, гулька безу – бапка, оптикаєм кругом хату.
Не било оптикаті, бо била бляхою крита, то ми
хліви-и, клуні. В сєнях отакє-о, як то дєті, знаєте, такоє-о било, алє колісь усе убіралі, і до хати
бабок поприносят пахущих, ну. А тепер вже
нема того, тепер, знаєте, всьо занікає. Колісь,
то я кажу... А на Клєчанє весільюов! Ой! Як у
моєї сестри било весілє, то било дванацить пар
весілюов! То вінчав батюшка і вінчав, о. А тепер нема так. (Село Сапово, ґміна Чижі, повіт
Більськ-Підляський, Підляське воєводство,
запис 1.11.2006, інформатор Гаврилюк Марія
Володимирівна, 1929 р. н.) [3, с. 377].
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Автори всіх розглянутих видань відзначають інтенсифікацію асиміляційних процесів та
впливів державних мов на українське населення, звуження території поширення українських
говірок у Польщі, Словаччині та Румунії.
Микола Мушинка описує асиміляційні процеси на прикладі рідного села: «Через п’ятдесят
чи сто років у Миролі, Ковбасові, Рунині,
Новоселиці та Ублі – люди будуть вже інакше
говорити, ніж говорили в 60–70-х роках, коли
ця книжка писалася. Я це бачу на прикладі
мого рідного села Курів Бардіївського округу,
де ще років двадцять тому ніхто би не вжив
займенник «цо» замість «што». Сьогодні цей
займенник вже не здивує навіть старожилів
села. Більше того. Багато молодих подружжів
у моєму селі зі своїми власними дітьми говорить вже по-словацьки. [...] При останньому
переписі населення в 1991 році 80 % русинівукраїнців записало себе словаками. Отже, на
Пряшівщині на наших очах руйнується «руська традиція», яка згідно з усними переказами
тут без перерви існувала понад тисячу років,
а письмовими документами засвідчена в XII.XIII. століттях. Перші кроки тотальної асиміляції? Може і так!» [12, с. 292].
Іван Робчук та Микола Павлюк зазначають: «Збирання і публікація матеріалів з
українських говірок Румунії нині стало доконечною потребою, оскільки останнім часом
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У додатках до монографій наведено зразки
українських діалектних текстів з Північного Підляшшя (Б. Сегень [17, с. 176–196] **)
та Південного Підляшшя (К. Пастусяк [26,
с. 163–169], серед тем – коровай, великодні
звичаї, випікання хліба, обжинки, ворожіння
на Андрія, одяг молодих).
Н. Глібчук у своєму збірнику наводить
36 сторінок переважно фольклорних діалектних текстів, записаних від жінок 1922 та
1931 р. н., які після виселення в 1946 році внаслідок операції «Вісла» з лемківських сіл Туринське та Сяночок Сяноцького повіту Республіки Польща мешкають у Львівській області
[22, с. 168–203].
На жаль, окремих великих збірників діалектних текстів українців Білорусі, Росії та
Молдови ще немає; опубліковано лише невеликі підбірки. Так, у збірнику «Говори української мови» 1977 року в записах 1960–
1970-х років представлено українські тексти
з Брестської області БРСР [8, с. 526–548],
Молдавської РСР [8, с. 548–550], Воронезької області, Краснодарського краю, Куйбишевської області, Саратовської області,
Красноярського краю та Приморського краю
РРФСР [8, с. 550–571].
В академічній білоруській діалектній
хрестоматії 1962 року подано діалектні тексти з
українських говірок без зазначення їхньої мовної належності. Фонетичні, морфологічні й лексичні особливості текстів з Берестейсько-Пинського Полісся переконують у тому, що їхня
мова – українська. Наприклад, текст із села
Горськ Березівського району: «Колісь батько выбыраў сыновы жуонку. Я колісь любыў
вельмы одну діеўчыну і обэшчаў браты замуж. Одного разу батько кажэ: «Пойіедэм
у дружкі». Ну, я радуюса, шчо возьму свою
діеўчыну. Пойіехаў з батьком. Йіедэм по дорозіе, ажно мынае батько хату мойі діеўчыны.
Зайіхалі ў другу хату, а діеўчыны тое я і нэ
знаў» (запис 1953 року) [23, с. 286].
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спостерігається інтенсифікація впливів румунської мови на всі покоління і групи мовців, що
відбивається на структурі українських говірок» [15, с. 102].
На Східній Люблінщині Стефан Вархол і
Фелікс Чижевський знайшли українську мову
тільки в старшого покоління мовців-білінгвів,
які з певних причин не підлягали виселенню в
рамках сумнозвісної операції «Вісла».
Григорій Аркушин, обстеживши українські
говірки Південного та Північного Підляшшя,
зауважує, що навіть побіжне ознайомлення з
попередніми дослідженнями українських говірок на території Польщі показує, «як стрімко
на схід пересувається міжмовна границя, як
зменшується територія поширення українських говірок» [3, с. 8].
У розглянутих виданнях представлено
1213 сторінок українських діалектних текстів, записаних протягом 1959–2006 років у
105 селах на території Румунії, Словаччини
та Польщі. Їх опрацювали провідні лінгвісти як українського, так і неукраїнського походження. Попри різний час записів та дещо
відмінні методологічні засади, усі ці матеріали утворюють великий текстовий корпус,
який уже є пам’яткою української мови й
етнокультури, і з часом його значення тільки
зростатиме.
Слід відзначити, що зразки діалектних
текстів закордонних українців представлено, щоправда в меншому обсязі, і в інших
виданнях. У збірникові діалектних текстів
різних мов Білосточчини, виданому у Варшаві 1972 року, подано 39 сторінок текстів з
українських говірок (Grabowiec, pow. bielski,
Dubiny i Suchowolce, pow. hajnowski, Rogawkа,
pow. siemiatycki) [28, с. 187–216]; їх уміщено
в IV розділі збірника, евфемістично названому «Teksty gwarowe białoruskie i przejsciowe ku
ukraińskim» («Діалектні тексти білоруські та
перехідні до українських») *.

* Лише на обкладинці, в анотації видатного
польського лінгвіста Владислава Курашкевича
(рецензента видання), зазначено, що представлено й українські говірки.

** Базиль Сегень називає досліджувану говірку села Тривежа Сем’ятицького повіту Підляського воєводства східнослов’янською.
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Про поширеність українських говірок на
території Росії свідчать російські вчені. Скажімо, Марія Авдєєва та Олена Давидова в статті 2006 року пишуть про Воронезьку область:
«Россошанський, Ольховатський, Подгоренський, Богучарський, Петропавлівський,
Кантемирівський райони заселені переважно
(але ніде не винятково) носіями українських
говірок. В Острогозькому, Павлівському, Бутурлинівському українські говірки сусідують із
південноросійськими, а в Лискинському превалюють, мабуть, останні. Загалом українські говірки виявляють себе на всій території області –
компактно на півдні області і в окремих селах на
півночі та північному сході» [1, с. 98]. Авторки
наводять зразок запису 2005 року із села Старомелова Петропавлівського району: « – Манько, шо це тебе сьодня ввесь день ни видно?
Шо ти там робиш? – Та шо, з утра бур’ян
на городі рвала, потом ближче к обіду стала
картохи копать. – А скіко ж ти викопала?
– Та викопала ни багато, я ж одна. Пока
вибрала та поскладала в мішки, а носитьто важко, так я їх на городі і бросила...»
[1, с. 99–100].
Отже, лишається сподіватися, що різні
організаційні та – як не прикро це констатувати – політичні перешкоди для дослідження
українських говірок у Білорусі, Росії та Молдові буде подолано і славістика збагатиться
виданнями, аналогічними тим, що були розглянуті вище. Мовні й етнографічні свідчення
автохтонного українського населення за межа
ми державних кордонів України мають бути
збережені та досліджені як невід’ємна складова української етнокультури.
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У додатку до монографії «Гаворкі Заходняга
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років [11, с. 116–127], серед яких бувальщини, легенди, фрагменти весільних пісень тощо.
Цьому відомому дослідникові західнополіських
говірок також належить багато цінних публікацій фольклорних та етнолінгвістичних матеріалів, переважно з його рідного села Симоновичі
Дрогичинського району на Берестейщині.
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представлено, зокрема, сюжети про русалок,
відьом, колядування, домашнє господарство
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говірок у часі, ми записали розповіді представників старшого, середнього й молодшого поколінь (різниця між найстаршим і наймолодшим
інформатором – 76 років)» [13, с. 13]. Шкода, що із цих діалектних текстів опубліковано
лише 7 сторінок [13, с. 13–19].
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СИСТЕМА ПОХОВА ЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ В КОНТЕКСТІ
ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧЕХІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
(за матеріалами етнографічних досліджень
Запорізької області)
Марина Курінна
УДК 393(477.64=162.3)
Статтю присвячено поховальній обрядовості нащадків чеських переселенців, які проживають у Мелітопольському
районі Запорізької області. Поряд із традиційними елементами, що визначають етнічну ідентичність чехів, виділено
групу звичаїв та обрядів, які з’явилися в результаті міжетнічних взаємовпливів. Репрезентовано поховальний обрядовий фольклор, розподілений згідно з віковими, статевими та тематичними характеристиками.
Ключові слова: поховальна обрядовість, поховальний фольклор, чеські переселенці, міжетнічні взаємовпливи,
Мелітопольський район.

Е

The article deals with the exequies of the Czech immigrants’ progeny which lives in the Melitopol District. Besides the
Czech traditional ethnic elements that define their ethnical identity, the author marks out a group of the customs and practices
which has emerged as a result of interethnic mutual influences. Also there is a presentation of funeral folklore allocated according
to the age, gender and subject features.
Keywords: exequies, funeral folklore, Czech immigrants, interethnic mutual influences, Melitopol District.

гом 2000–2011 років від нащадків чеських
переселенців, які проживають у с. Новгородківка Мелітопольського р-ну Запорізької обл.
(у тому числі декілька рукописних пісенників
30–70-х рр. ХХ ст.). Вік опитаних інформаторів дозволяє встановити хронологічні межі дослідження, що охоплюють період із 70-х років
ХХ ст. до початку ХХІ ст.
На території Перекопського повіту Таврійської губернії богемські чехи з’явилися в
1864 році. Ними було засновано чотири переселенські колонії (Богемка, Табор, Цареквич, Олександрівка), проте, оскільки земля
виявилася непридатною для землеробства,
частина емігрантів отримала дозвіл на нове
місце переселення в Мелітопольський повіт
Таврійської губернії, де в 1869 році була організована нова чеська колонія – Чехоград
(сучасна назва – с. Новгородківка Мелітопольського р-ну Запорізької обл.). Протягом
наступних десятиліть спостерігався значний
соціально-економічний та культурний розвиток
чеських селянських господарств на Меліто
польщині. Однак історичні події, що стали
наслідком жовтневого перевороту 1917 року
(громадянська війна, розкуркулення, виселення, примусова трудова повинність тощо), зруй-
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Протягом останніх десятиліть в Україні (як
і в решті країн з поліетнічним складом населення) багато уваги приділяється дослідженню проблем, пов’язаних з етнічною ідентичністю, розвитком самосвідомості, збереженням і
розвоєм культур національних меншин та етнічних груп.
В українській науці питанням ідентичності (зокрема регіональної) займаються
дослідники з різних сфер її гуманітарного
напряму: культурологи, політологи та соціологи (Г. Агаркова, З. Антонюк, Т. Єрескова,
В. Кулик, Т. Саніна, В. Ткаченко та ін.) 1, етнологи та фольклористи (Г. Бондаренко, Л. Вахніна, С. Грица, Г. Кожолянко, Л. Мушкетик,
М. Сополига та ін.) 2. У межах тематики цієї
статті цінний науковий аналіз різноманітних
аспектів етнічної ідентичності чехів Півдня
України було зроблено в працях відомих учених В. Борисенко та В. Наулка 3, краєзнавців
С. Воловника, В. Заславського, В. Кієвляніна, В. Мохова, В. Тимофєєва та ін. 4
Мета цієї наукової розвідки – вивчення
поховального комплексу обрядів чехів Меліто
польщини як системи збереження їх етнічної
ідентичності. В основі дослідження – власний
польовий матеріал автора, записаний протя-
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не вбрання, до якого чіпляли весільну квітку
(кíтічку), дівчині одягали фату на знак її зустрічі з небесним нареченим – Ісусом Христом, прикрашали квіткою аспарагуса (місцева
назва – невьєстічка).
Небіжчик, як правило, у першу ніч перебував у будинку, де біля нього по черзі сиділи
найближчі родичі й запрошена літня жінка,
яка читала псалми та молитви. Для кращого
збереження тіла покійника створювали спеціальні умови: під труною розміщували півлітрові банки з густим розчином марганцівки
або вапна; між губами померлого ставили лезо
або швацькі голки; металеве коло з пічки клали на живіт, на нього – 300–500 г солі в полотняному мішечку.
Власне поховальна частина обряду починалася вранці, коли труну з покійним виносили з будинку надвір. До початку 2000-х років у с. Новгородківка ще писали спеціальні
тексти чеською мовою, що їх зачитували при
останньому прощанні з небіжчиком. У них
зазвичай мовилося про життя покійного, про
те, які труднощі він переніс, що доброго залишив після себе тощо. Говорити про померлого
погане вважалося недопустимим. Традиційним для сучасних жителів с. Новгородківка й
до сьогодні залишається звичай, коли перед
виносом труни на цвинтар найближчі родичі
покійного просять від його імені пробачення в
усіх присутніх.
Ідучи до кладовища, дотримувалися певної
послідовності: несли хрест, вінки, кришку від
труни, домовину з небіжчиком везли, як правило, на вантажівці, за нею ішли родичі, одно
сельці. На віко клали невеликий віночок та
розп’яття. Перед входом на кладовище труну
перекладали на плечі шістьох чоловіків. Якщо
був дитячий похорон, то домовину несли четверо жінок (або підлітків) на рушниках (після
похорону їх різали на частини та роздавали).
Коли в селищі 1999 року було збудовано католицький костьол, померлих почали завозити в
храм, де їх відспівував священик.
Поховальна камера мала спеціальну форму: центральне поховання розташовувалося в
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нували систему економічного й культурного
життя чехів. Радянська індустріалізація сприя
ла їх активному розселенню в межах Запорізької області й водночас спричиняла занепад етнокультурного розвитку. Відродження
самобутньої чеської культури почалося з проголошенням незалежності України в 1991 році,
коли було зареєстровано два чеські національні культурно-просвітні товариства: у
м. Мелітополі («Богемія») та с. Новгородківка Мелітопольського р-ну Запорізької обл.
(«Чехоград»); у 1999 році чеський культурний
осередок виник у м. Запоріжжі («Богемія») 5.
Поховальний комплекс звичаїв та обрядів чеських жителів Мелітопольщини можна
умовно поділити на три періоди: передпоховальний, власне поховальний та поминальний.
До передпоховального періоду належав
звичай після встановлення факту смерті тричі
обносити навколо померлої людини грòмнічку
(свічку, освячену на свято Грòмніце), за кожним разом читаючи молитву «Отче наш...».
Після цього ритуалу покійного обмивали (родичі або чужі люди, з якими померлий міг домовитися ще за життя), одягали в чистий, по
можливості новий, одяг, перекладали до труни, до рук вкладали чотки (розáрій). Дзеркала в будинку обов’язково закривали тканиною.
До 90-х років ХХ ст. труни (трý гле) виготовляли в місцевій столярній майстерні. Зов
ні їх огортали чорним або темно-синім ситцем
(усередині – білим), по краях прикріплювали
фабричне мереживо. Подушку виготовляли з білого ситцю, наповнювали столярною
стружкою. На жаль, виходить із сучасного побутування традиційний місцевий спосіб прикрашання труни: за допомогою трафарету з
блискучого паперу вирізали янголів, сонце та
хрест, що їх приклеювали до зовнішніх боків
труни та її кришки (віка). Окрім чоток, у труну
клали невеликі паперові іконки й деякі особисті речі покійного (окуляри, палку для ходіння,
кашкет тощо). Одяг і решту особистих речей
роздавали родичам або односельцям, дуже
старий одяг спалювали. Неодружених хлопців або незаміжніх дівчат одягали у весіль-
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святі мученики, праведники). Тому, перебуваючи біля труни чоловіка, передусім молилися до святого Йосифа та Божої Матері, яка
в пісенних текстах була найблагословенніша серед жінок, сповнена небесною любов’ю
до кожної людини: «Zdraváš Marija milosti
plná, Pan Bůh s tebou / Požehnaný jest tvůj
blahoslovený manžel svatý Jozef. / ...Мatko bož i
se svatým Josefem, / proste za nej za hrišného
nyni v hodіnu smrti naši...» 7. Для жінок-покійниць просили заступництва в Божої Матері та
її родительки – святої Ганни: «Zdraváš Marija
milosti plná, Pan Bůh s tebou. / Požehnaná ty
jsi mezy ženami panna, / a požehnaná jest tvá
blahoslovenná matka svatá Anna, / nejhodnejší
baba našého Jež iše Krista. / ...Мatko Bož i se
svatým Jozefem, <...> s celím nejsvětlejším
Kristovem rodem, / рrostě za ně za hrišnou nyni
v hodinu smrti naši...» 8.
Самогубство в християн будь-якої конфесії завжди вважалося тяжким гріхом, якому
не було прощення. І навпаки, людина, яка
пройшла свій життєвий шлях у труднощах
земного існування до кінця, за християнським світоглядом, заслуговувала на велику
пошану. Для того, щоб підкреслити гідний
християнський відхід із життя, у багатьох поховальних текстах акцентувалося, що життя
покійного не обірвалося згідно з людським
бажанням, а закінчилося саме тому, що були
виконані головні життєві завдання, і Бог сам
закликав до себе душу: «Tenkrát již dokonal
svůj cil a věk ž ivota, / ponevadž mě Bůh povolal
s toho bidného světa. / Musím vše zde zanechati,
na věč nost se odebrati, / daleko, daleko jest má
cesta...» 9.
Головна мета людського буття, за народною
філософією, полягала не лише в продовженні
роду й турботах про збільшення матеріальної
спадщини, але й передусім у гідно пройденому
життєвому шляху в любові, доброті та терпінні.
Людське існування порівнювалося з подорожжю або течією, яка швидко минає, непомітно
підводячи до останнього рубежу – смерті, після якої чекає нагорода або покарання: «Ted´ se
končí putování vezdejšího ž ivota, / konec trapení
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бічній частині основної ями. Надалі в ході підзахоронювання до нього додавали ще декілька
впускних поховань, утворюючи таким чином
родинну могилу для членів кількох поколінь.
Могилу робили у формі пагорба, у ногах померлого ставили хрест, який згодом міняли на
мармурову плиту з фотографіями та написами
чеською або російською мовами (ім’я, прізвище, рік народження та смерті померлого, а також кілька поетичних фраз релігійного змісту
чи філософського характеру). Навколо могили
ставили металеву огорожу.
Із цвинтаря всіх присутніх запрошували в
місцеву столову на поминальний обід (поминальна частина поховального обряду). Останній мав чітко визначений набір страв, який
ніколи не змінювався: юшка з курки; солодкий рис (раніше – пшениця) з родзинками,
яблуками або черешнями, до нього – тушкована курятина з пропареними сухофруктами,
топленим маслом та цукром; варена картопля
з тушкованим м’ясом (яловичина або свинина).
На поминальний обід збиралися і в річницю
смерті, серед його учасників – родичі та найближчі знайомі 6. Нині в окремих родинах, які
виникли внаслідок змішаних шлюбів, інколи
поминають померлих, згідно з православною
традицією, на 9-й і 40-й день.
Невід’ємною складовою поховального обряду чехів Мелітопольщини були поховальні
пісні. За віковими та статевими характеристиками виділяють пісні, що адресувалися немовлятам; дітям шкільного віку; дорослій молоді (неодруженим); одруженим чоловікам і
жінкам. Їх виконували біля труни в домі померлого; після виносу труни з будинку надвір;
на цвинтарі; на поминках у день поховання;
на поминках у день річниці після поховання.
За тематикою пісні поділяють на чотири великі групи: загробний світ та його мешканці;
тлінність земних цінностей і неминучість людського кінця; покаяння та відпущення гріхів;
спільна молитва живих і мертвих.
За народними уявленнями, дістатися потойбічного світу без перешкод померлим допомагали мешканці духовного світу (ангели,
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та, земля не буде кінцевим місцем перебування:
ті, які прийняли Сина Божого, отримають не
лише вічне життя, але й нове міцне тіло, яке
протистоятиме «тисячам ворогів»: «...Beru se od
vás do země neb jsem vyšla take ze země, / zas ze
země živá vyjdu, duši tělo míti budu. / ...nepřatel
se nebojím víc, byt jich bylo mnoho tisíc» 14.
Варто відзначити, що образ землі займає в
чеській поховальній ліриці досить вагоме місце. Приміром, у текстах збережені давні анімістичні вірування, згідно з якими, земля –
це жива істота. Народні автори вважають її
співучасницею ритуального дійства, опоетизовують, звертаються до неї, немов до живої
істоти, прохаючи прийняти те, чому вона колись поклала початок; сподіваються, що та,
яка дала першій людині тілесну оболонку, надасть також і можливість відпочити в її надрах
до судного дня: «Př ijmi země co je tvého dovol
odpočinuti, / at´ čekám do dne soudného v kterém
ž to musí býti» 15.
«Бог дав – Бог взяв, йому слава!» – так
лаконічно формулюється в одній з поховальних пісень думка про всесильність Бога, який
наділяє кожну людину особистим відрізком життєвого шляху. Навіть якщо людина
і здатна віддалити момент приходу смерті,
однак вона не може уникнути її назавжди.
Найяскравіше мотив визначеності долі та неможливості управляти смертю виявляється в
дитячих поховальних піснях, тексти яких виконують особливу психотерапевтичну функцію, бо не тільки втішають і філософськи
виправдовують смерть, але й допомагають
полегшити внутрішнє емоційне напруження
батьків, які втратили дитину. Народна лірика
намагається пояснити раптову смерть дитини
мудрістю божественної думки, непідвладної
розумінню людини. У текстах наголошується,
що не варто шукати причин смерті безгрішної
душі, її треба просто прийняти і змиритися з
нею: «... Jak Pan Bůh chce tak musí být, proto
jsem od vás já musela sem jít, / bez rozloučení na
věčnost že to chtěla mít božská moc...» 16.
Втрата дитини – це безутішне горе лише
на землі, – акцентується в піснях, – небеса в
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namahaní, čas vijit ze světa. / Na věčnost mám
odejít, tam trest neb odměnu vzíti...» 10.
На думку віруючих, якщо померла людина потрапляла на небеса, її перебування там
ставало райською насолодою. І навпаки, коли
людська душа падала в пекло, – вона була
приречена на вічні страждання. Рай оспівувався в поховальних творах як блаженне місце, де не існує труднощів, турбот, жодної праці; там відсутня печаль, лише вічна радість,
можливість співати, танцювати, веселитися:
«...Tam nepotekou slzi strasti, jen slzi čistých
radosti, / sam hospodin Bůh nebeskou slasti
poutniku zemské pohosti...» 11. Іноді в поховальних текстах не тільки чітко визначався новий
стан померлого – вічне буття, але й конкретно
вказувалося нове місце перебування його душі
на небесах – «величне небесне місце – святий
Єрусалим», де, за християнськими віруваннями, перебували разом з янголами всі гідні
раю душі: «Do raje nebes povedež tě anděle, /
př i tvém př ichodu uvitej tež tě mučednici, / a
uvedou tě veliké město svatý Jerusalem. / Chorové
andělšti uvitej tě tež, / а s Lazarem pak druhdy
chudobným věčneho pož ivej pokoje» 12.
Згідно з християнським віровченням, після
Другого приходу Христа під час Страшного
суду не тільки душі, але й тіла всіх померлих
воскреснуть, будуть судимими і залежно від
вчинків отримають нагороду або покарання.
На основі такого філософського мислення в
піснях неодноразово підкреслювалося, що в
життєвій реалії тіла покійних є мертвими, але
на духовному рівні вони лише сплять, відпочивають, чекають «трубного гласу янгелів»,
які сповістять у призначений час про Страшний суд: «V hrobě tmavém spáti budu bez staroszi
a prace, / tam já sobě odpočinu, neprobudím se
lehce, / až mě vzbudí troubi hlas, tenkrát vstanu
z mertvých zas...» 13.
Згадуючи біблейську притчу про створення
Богом першої людини з праху земного, творці
народної поезії неодноразово акцентують увагу
на тому, що людський рід вийшов із землі й таким самим чином у землю піде. Однак підкреслюють, що для тих, хто увірував в Ісуса Хрис-
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той час, навпаки, перебувають у радощах, бо
приймають до себе чисту, невинну душу. Даремність сліз і жалю батьків з приводу втрати
дитини протиставляється яскраво змальованому становищу, у якому перебуває визволена душа: шлях її до раю – легкий, небеса для
неї – відчинені; ангели, послані їй назустріч,
за невинність та чистоту несуть приготовлений вінець слави: «Pojd´ do raje nevinatko,
kř tem svatým oč isčene, / pojd´ o milé ubož atko,
nebe máš otevřene, / anděly tě čekají, slavny
vě nec chystají» 17.
У деяких текстах слова втіхи на адресу
батька й матері, братів та сестер лунають від
імені померлої дитини. Батькові найчастіше
«цілують руки», дякують за турботу та пестощі, які він дарував у земному житті: «...Otče,
tobě diky vzdavám, polibení v rouci davám, /
za tvé starosti, nevinné radosti» 18. Матері дякують за те, що виносила дитину під своїм
серцем, піклувалася про неї, багато працювала
на благо всієї родини: «...Ty, matičko rozmílá,
pod srdcem svým jsi mně nosila, / př ijmi rovně
diky me za peče a prace své...» 19. Для братів та
сестер – товаришів нещодавніх ігор – дитина просить окремого покровительства в Бога,
сподіваючись, що він потурбується про їхні
долі: «...S vámi tež bratř i milýmy a sestramy
upř imnými, / já bratr váš se loučím, bohu vás zde
poroučím» 20.
Величезним горем для родини завжди вважалася в народі смерть матері. Щоб підкреслити глибину родинного горя, народні автори
протиставляли скорботній картині поховання
епізоди зі щасливого минулого повноцінної родини, у якій панувала любов, ніжність та вір
ність: «...Stalo se že smrt ukrutná z rodiny mně
vyrvala, / о jak jest to doba smutná, abych zde
zanechala. / Manžela i ditke milé, jenž mně vždy
milovali, / nebot´ v lásce do té chvile spolu jsme
zustavali...» 21. Через звертання померлої матері до дітей поезія втішає та виховує: вчить поважливого ставлення до батька, на плечі якого
покладається турбота про родину, наставляє
дітей слухатися його, любити від щирого серця, не забувати про нього в старості: «...Ditky
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moje, čtete otce a jeho poslouchejte, / milujte ho
vždy od srdce, v starostéch mu př ispejte, / tak se
matce zavděčite ktera se s vámi louči...» 22.
Схожими відчуттями наповнені тексти пісень, що відображали зворотну ситуацію:
померлий чоловік, голова родини, батько
прощається з дорогими йому людьми – дружиною та дітьми. Найголовнішими є слова
втіхи й підтримки, сподівання на те, що Бог,
який розлучив членів родини, знову з’єднає їх
на «тому світі»: «...Pročes moji drazí, s bohem
vám davám, / přatele, manželku a ditky zde
zanechám. / Slze své utřete, tím mě spomůžete, /
duši k spasení, k vysvobození pomahejte...» 23.
У поховальних піснях поряд з мотивом визначеності долі домінувала думка про швидкоплинність людського буття та тлінність земних
цінностей. У текстах наголошувалося, що всі
люди є тимчасовими мешканцями матеріального світу і що всі надбання, які людина з величезним бажанням намагається збільшити для себе
в ньому – слава, багатство, влада, – не мають
жодного значення у світі потойбічному, духов
ному з його вищими цінностями – любов’ю до
ближнього, добротою, терпінням, умінням прощати. На питання: «Що є слава матеріального світу, наскільки вона є постійною і як довго
триватиме?», – народна лірика сама дає відповіді, характеризуючи її як силу, красу, пошану,
які порівнює з польовими квітами, що вчора
розквітли, сьогодні вже в’януть, а завтра засох
нуть: «Spěšně hyně světa slava, vadne jako polní
trava, / v krase, sile, hodnosti, není žadné stalosti. /
Důkazem je mladík milý, pln si krasi byl a sily, /
opustil již tento svět zvadl jako polní květ...» 24.
Важливе місце в поховальних піснях чеських жителів Мелітопольщини посідає тема
покаяння й відпущення гріхів. Майже в усіх
поховальних текстах є рядки, у яких покійний прощається з родичами перед тим, як
піти на «той світ», та завдячує їм за забуті
образи: «...Ach co pak, vy moje drazí i, co pak
tady stojíte, / posledni se loučím s vami, mrtvého
mě již vidíte. / Ubliž il jsem já komu, dř iv než
mě vynesou z domů, / prosím vas pro boha
odpust´ te vinu...» 25.
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перебування, але й можливість зустрітися з
близькими та рідними людьми в іншому житті. Час зустрічі в піснях описувався по-різному
(коли «забринить трубний глас ангелів», «на
Страшному суді», при «воскресінні з мертвих»), але мета зустрічі залишалася єдиною –
з’єднатися всім християнам з їхнім Спасителем – Ісусом Христом: «...Již se s vámi všemi
loučím, panu bohu vás poroučím, / uzř ite me zas
a já vás, když zavzní troubi Вoží hlas...» 30; або:
«...Neplačte rodiče nade mnou že jste rozloučení
se mnou, / však my ještě shledáme až někdy
z mrtvých vstaneme...» 31.
Отже, у поховальному церемоніалі чехів
Мелітопольщини, незважаючи на тривалий
термін їх проживання в іноетнічному середо
вищі, до сьогодні збереглася значна кількість
сталих елементів, що визначають їх етнічну
належність до чеської етнокультурної традиції: прикрашання труни релігійною символікою, написи на могилах чеською мовою, поминальні страви тощо. Водночас у результаті
міжетнічної інтеграції виникло багато спільних, зокрема з українською звичаєвістю, рис:
способи збереження тіла покійного в побутових умовах, поховальна атрибутика, форма поховальної камери, облаштування поховальної
території.
Плач із голосінням, примовлянням та співом майже в кожного слов’янського народу
є традиційним засобом виявлення скорботи
з приводу втрати одного із членів спільноти.
У чехів Мелітопольщини суспільно схваленою
нормою вираження горя стала пісня, яка розчулювала слухачів, викликала в них сльози,
полегшуючи їх психофізичний стан. На жаль,
із 70-х років ХХ ст. спостерігалася поступова
втрата традиції виконання обрядових пісень
під час похорону. Через це до наших днів дійшли не всі музичні мотиви, деякі з них – назавжди втрачені. Співають пісень, що зберег
лися, лише виконавці, які знають тексти й
мелодії до них; водночас широко використовують музичний супровід місцевого духового
оркестру, який грає поховальні твори композиторів сучасності та минулого.
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Простити померлого й короткою молитвою
побажати йому Царства Небесного було християнською нормою. Говорити про покійного
погано, згадувати нанесені ним образи в день
його поховання, за народною мораллю, вважалося непристойним. Живі усвідомлювали, що
не простити покійного – це не мати вибачення
в Бога для себе. Померлого характеризували
тільки з позитивного боку, однак пам’ятали:
якою б гарною людина не була, вона не могла
бути безгрішною, а тому більшою чи меншою
мірою має отримати після смерті покарання.
Згідно з християнською філософією, тільки
молитва могла пом’якшити кару, позитивно
вплинути на ситуацію в потойбічному світі.
Практично в кожній поховальній чеській пісні
відображено сподівання покійних на молитву,
на те, що спогади про них не зітруться з пам’яті
нащадків: «...Pak poslední ještě žadám př itomné
me, nejdražší, / v naději tu prosbu skladám,
přatele nejvěrnejší, / v prosbách př i svatém oběti
mivavejte mě v paměti...» 26. Померлі просять
для себе миру, спокою, звертаються до живих
із проханням не побиватися, бо це викличе
подібну реакцію і в мешканців потойбічного
світу та порушить ту тишу, у якій вони перебувають: «...Nelkejte že jsem odešla, ten klid a
mir mě přejte, / jen věčnou světlou spominku, mě
stale zachovejte» 27; або: «...Však netruchlete, moji
draž i, radej se se mnou radujte, / a jak jste mně
věrni byli, tak ted´ na mě pamatujte» 28.
За християнським світоглядом, не лише
живі могли просити за мешканців потойбічного світу, існував і зворотний зв’язок: «Моліть
за мене, а я за вас проситиму Бога...», – мовиться в одній з пісень. Взаємна молитва, за
народними уявленнями, породжувала нерозривний зв’язок між живими та мертвими,
зменшувала, згладжувала кордони між двома
світами: «...Modlete se za mě a já zas za vás, /
prosit budu Boha by on každy čas, / оd zlého
zachranil a v dobrém posilnil, / když vykroučete,
k soudu př ijdete by vás spasil» 29.
Від того, з якою «спадщиною» душа пере
ходила на «той світ» – праведною чи гріховною, – залежало не тільки її кінцеве місце
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з перших ним була розроблена анкета для дослідження писанкарства й розіслана в 1909–
1913 роках. За цією програмою етнографічна
секція Товариства дослідників Волині та його
музей розпочали дослідження писанкарства
Волині. Перші спроби такого вивчення були
здійснені ще Ольгою Косач (Олена Пчілка),
яка, подорожуючи зі своїм чоловіком волостями Волині, збирала узори народних вишивок,
тканин і писанок. Зібраний матеріал дослідниця впорядкувала та видала через два роки після ІІІ Археологічного з’їзду. Праця була присвячена орнаменту, його характеристиці. У ній
аналізувалися зразки орнаментів на писанках,
тканих виробах та полісько-волинській вишивці. О. Косач зазначала, що писанки мають важливе значення, оскільки зібрані в тій самій місцевості, де й килими (Новоград-Волинський),
і презентують головні типи орнаментів, основою яких є «квіти», «розетки», «ружі». Далі
авторка зауважила, що зазвичай перед Великоднем у магазинах з’являлися набагато кращі
писанки, ніж ті, що вона побачила. Очевидно,
це могли бути писанки, виконані професійними
художниками або майстрами, які мали неабиякий художній хист. У праці О. Косач власне
писанкам приділено небагато місця, проте це
була перша кольорова літографія українських
писанок, що стала важливим документальним
свідченням про писанки Східної Волині [7].
Помітною сторінкою в історії писанкарства цього регіону є дослідження М. Кор-
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Кравченко Василь Григорович (1862–
1945) – учений, народознавець, письменник,
організатор Товариства дослідників Волині та
Волинського науково-дослідного музею. Як
активний діяч «Просвіти» на Волині, він уболівав за відродження українців, досліджуючи
їхню матеріальну й духовну культуру і водно
час вивчав традиції та побут різних національних меншин, які проживали в цьому краю (поляків, євреїв, німців, чехів).
Дослідниця громадської, наукової та просвітницької діяльності В. Кравченка Тетяна
Лобода зазначає: «...спектр його наукових зацікавлень вражає своєю широтою та багатоплановістю... він цікавиться проблемами розвитку етнології, фольклористики, історичного
краєзнавства, релігієзнавства, діалектології
тощо» [8, с. 155].
Г. Скрипник у своїй статті «Етнографічна
діяльність Василя Кравченка», даючи йому
характеристику як одному з тих, хто розробив
теоретичні засади етнографічного музейництва, особливо наголошує на його ролі у створенні народознавчих студій не лише на регіональному, а й на загальноукраїнському рівні
[9, с. 20–30].
В. Кравченко інтенсивно працював над
розробленням програм для вивчення як окремих елементів і явищ культури, так і матеріальної культури в цілому. Також він займався
розповсюдженням цих програм серед збирачів
фольклорно-етнографічних матеріалів. Однією
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дуби «Писанки в Галицькій Волині» (1899).
Передувало цьому опрацювання матеріалів,
отриманих з анкети, що була надрукована в
«Записках Наукового Товариства ім. Шевченка» та інших часописах. Окрім цього, основу книги склали власні польові дослідження й
опрацювання музейних збірок м. Львова. Необхідно наголосити, що саме Ф. Вовк порадив
М. Кордубі скласти анкету з 27 запитань для
дослідження писанкарства. Це велика і досить
об’ємна праця, яка складається з таких частин: загальна, чинність писання, час писання,
уживання писанок, початок звичаю закрашувати яйця, орнамент писанок. У праці вміщено багато таблиць із малюнками писанок, що
робить її цінною для дослідників цього виду
мистецтва, тим паче, що розглядалися писанки конкретно окресленого регіону – Галицької
Волині [6].
За змістом і структурою програма В. Кравченка з дослідження писанкарства була подібна
до запитальника М. Сумцова, розробленого та
надрукованого у виданнях кінця ХІХ – початку ХХ ст. Вона передбачала питання про
техніку виготовлення, типи орнаментів, функціональне призначення волинських писанок, їх
зв’язок з віруваннями та обрядами на Волині.
Відповіді на розіслані анкети, замальовки,
графічні матеріали, зразки писанок надходили
до музею упродовж 1909–1925 років. Різну
за об’ємом і значимістю інформацію, що надійшла від дописувачів, було проаналізовано
та узагальнено, що дало можливість спочатку
І. Шулікову підготувати спеціальну розвідку
«Пасхальные яйца на Волыни» [3], а пізніше
В. Кравченку написати свій «Короткий історичний огляд про походження крашанки та
писанки на Паску» [4; 5, с. 13–14].
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України здійснює опрацювання рукописного
фонду Василя Кравченка. Зокрема, видано
два томи праці «Василь Кравченко. Зібрання
творів. Етнографічна спадщина Василя Кравченка» (К., 2007, т. 1) та «Зібрання творів та
матеріали з архівної спадщини» (К., 2009,

т. 2). У рамках цієї програми ми пропонуємо до
публікації його розвідку про писанки, допов
нену матеріалами, що стосуються писанкарства, з його записів від С. Пуздрача у с. Двірець Троянівського району Житомирської
округи в 1923–1926 роках.
Відповідно до сучасної практики наукового видання першоджерел збережено особливості письма (графіки) В. Кравченка, а також
використання ним букв латинського алафавіту для позначення літер з української абетки
(я, ю, є, ї та й).
***
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Короткий історичний огляд
про походження крашанки та
писанки на Паску
В. Кравченка
1924
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Крашанки
(«Червоне яєчко»)
Звичаj дарувати на Паску «Червоне (фарбоване) яйце» надто росповсюджений спромеж
християнських вір, особливо-ж по славянських
країнах. У більшости яйця ці бувають, – курячі, цукрові, шоколядні, деревяні, метальові,
камінні, шкляні, порцелянові т. п. – А оздоб
люють їх ріжно, – починаючи з звичайного фарбування одним кольором і закінчуючи
найбільш складними художніми (малюнками)
визерунками.
Фабрикове виробництво крашанок, яко галуза певної культурної промисловости, власне
нас не стосується – ми мусимо достежити за
суто народнім виробництвом крашанок та писанок, с. т. За тими, що селянство виробляло власними руками й з власного досвіду (без
впливу фабрики й ...), а при допомозі первісних саморобних приладів, – це як би мовити
«писанки»-«мальованки» або – «фарбованки». Це суто народній фудожній твір, який
часто-густо буває виконаним з великим смаком, шпетно й надзвичайно правдиво – без
хиб – що до малюнку. Це останнє найбільш
вражає оглядача через те, що всього малюнка
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виконують «на глаз» і від руки – без жадного
струменту.
Хоч же, не зважаючи на велике росповсюдження цього звичаю, з помежи широких колє
суспільства, отверто можна зазначити, про ці
писанки ніхто нічого певного не відає – звідки цей звичай повівся, які повірря та обряди
сполучує період з цим звичаєм, як роблять
писанки й т. п. Справа ця з історичного боку
відома лише небагатьом спеціалістам-етнографам та особам, що виключно зацікавлені
цією справою. Що-ж до самої техніки виробу
писанок, то по наших селах вона відома лише
обмеженій кількости жінок-фахівців, при чому
значна кількість їх з цього робить таємницю,
аби хтось не довідався про її нескладні способи штуки.
Що до літератури про писанки, то вона
досить обмежена і в більшести складається
з окремих статтів та заміток українських та
чузоземних авторів, більш польських та чешських, що роскидані по ріжних периодичних
виданнях.
Власне з українських праць найбільшу увагу звертають на себе ці:
1. Проф. Н. Ф. Сумцов. Писанки. Журн.
«Кіевская старина», т. ХХХІІІ. 1891 г. Май,
стор. 181–209. Іюнь, стр. 263–283.
2. С. К. Кулжинський – «Лубенский музей Е. Н. Скаржинской». Опис колекціі писанок, вип. І, 1899 р. З атласом розмальованих і
чорних малюнків писанок.
Праця С. К. Кулжинського уявляє з себе
найбільш коштовний твір, що до літератури
про писанки.
З цього твору нами взято історичні відомости про походження писанок, а також росподіл писанок по орнаментиці.
Відомости про Волинські писанки зібрано
анкетним шляхом в 1911–1915 рр. заходами
небіжчика Шулікова, якому в свій час цю працю доручило б «Т-во дослідж. Волині». – Цеє
збирання Шуліков проводив при допомозі викладавців та учнів Народніх шкіл та Волин.
Духовної Семінарії т. п. осіб, а почасти й нами
за допомогою слухачів Житом. укр. педкурсів.

Короткий історичний огляд про походження робити крашанки та писанки на Паску взято нами з згаданих уже праць: проф. Сумцова,
С. К. Кульжинського.
Нами персонально занотована легенда про
те, «Звідки пішли червоні jajц’а на Паску», від
80 літн’ого д’іда Семена Пуздрача у с. Двірці,
Троjанівського району Житомир. окр.
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Походження звичаю фарбувати яйця та
робити писанки на Паску
Найбільше свято християнської церкви
Христове Скресення, або, як кажуть «Свята
Паска» (назва від жидівського свята «Пейсах»), чи то «Великдень», як взагалі всякі
свята, відбувається в суприводі спеціальних
народніх звичаїв. Межи цих останніх, дуже
росповсюджений звичай фарбувати (красити)
яйця хатніх птахів, найбільш – курячі, та писати писанки.
Цеj звичаj був росповс’ужениj по вс’іх
христиjа’нс’ких народах, але поступово
скорочувавс’а і зараз заховавс’а лише у народів слов’анс’ких.
Вживання крашанок, у звязку з Па’скоjу,
зjави’лос’ у христиjан шче з часів апостол’с’ких.
Існує легенда, що ніби то Марія Магдалена
після Христового Зне’сення пішла до Риму й
там, з’явившис до імператора Тиберія, піднесла
(т)йому крашанку й сказала «Христос Воскресе!» З її‑ж слів Тиберій довідався вперше про
те, що Христа розіп’ято і за це віддав Пилата
під суд. Нами персонально занотована легенда
про те «Звідки пішли червоні Jajц’а на Паску»,
від 80 літн’ого діда Семена Пуздрача у с. Двірці Тронянівського району Житомир. окр.
Перші християне слідом за Мар. Магд.
теж почали обдаровувати одно другого крашанками під час витання з святом Паски. Це
увійшло в звичай і досягло нашого часу.
Отже, християнські богослови пояснюють,
що яйце, в якому невидимо захований зародок життя, в очах усього хрещеного миру
з’являється символом Христового Воскресения, а разом з тим і серед ... І всіх віруючих
від тління й смерти – символом відродження.

135

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 2/2013

радість відчувається й людиною, яко часткою
тієї ж природи.
Вже самі первісні народи почали висловлювати цю радість ріжними празникуваннями.
Установився культ сонця, а поруч з ним завелись і празникування на честь його, головним
чином на весні.
Межи инших обрядів на честь сонця завелось і почитування крашанки (яйця), яко
символа сонця – відродження життя, воскресения й радощу.
Прослідки такого символічного значіння
яйця трапляється у багатьох колишніх народів як то: у єгиптян, асиро-вавилонян, персів,
індусів, финикійців, китайців, кельтів, жидів,
греків, римлян, византійців, финів, словян і
навіть у колишніх полінезійців.
У всіх народів у легендах про походження
миру завжди фигурують яйце й птах. У старовинних словян почитування яйця, яко символу
життя й сонця, що воскрешає і оновлює все, що
є живого, було дуже поширене, багато лишків
його трапляється у мові й звичаях словянських
народів взагалі, а в українців зокрема, – в яйці
заховано не лише видимий матеріальний мир,
з його поступом і життям, але й сама дума, що
оживлює людину.
У словянських повіррях яйцеві надається
найріжнобарвніша роля, але завжди доброчинна, відповідна світилові, знаменом (прообразом) якого є яйце. Яйцеві надаються ражні
таємничі й цілющі здібности, що захоронюють
людину від грому, та блискавки, від пожежи,
від ріжних хвороб, од зглазу і т. п.
Звідси й напевне веде свій початок і звичай
берегти крашанки, що посвячені на Паску та
писанки коло ікон чи то чеплят‑и їх до лямпадки перед іконами.
Нема що говорити через що власне цей
поганський звичай утримався з предкавіків і до нашого часу. Вся справа в тому, що
коли християнські проповідники приходили
до поганців для росповсюдження віри христової, то вони намагалися боротися з тільки
дикунськими звичаями, які йшли в супереч
з христовою вірою, як же звичай поганський
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А що фарбування яйця в червоний колір, то,
перше – відзнака радощу й веселощів з приводу християнського свята, а по друге – це нагадує християнинові джерела крові, що текла з
Христа, коли його було розп’ято.
Хоч же треба памятати, що задовго до
Марії Магдалени звичай дарувати крашанки
існував у межах Римської Імперії. Навіть ще
задовго до Христового народження у східних
народів був звичай своїм дру’зям і доброчинникам першого дня Нов. Року та в день
їхнього народження дарити їм звичайне куряче яйце. Та ще й зараз бідні мешканці Азії,
особливо жиди, дарять вельможним панам та
багатіям яйце, яко відзнаку поваження й почитування. Безперечно, що Мар. Магдалена,
підносячи від себе крашанку, мала на увазі
той же звичай.
Взагалі яйце з давніх часів відогравало роль
предмету релігійного почитування і входило в
ріжних країнах в коло їхнього культу, а межи
них і похорону у всіх народів Європи й Азії.
В Італії в старовинних етруських домовинах
знайдені були мармурові яйця, а також шкаралупи з яєць курячих знаходили й в домовинах
перших християн-мучеників.
Яйце, що заховує в собі істоту з крилами,
саме по собі проситься на те, щоб його мали за
символ відродження. Цей симвіл здибається
у всіх більш-меньш культурних старовинних
народів.
Яйце є символом переходу з небуття – до
справедливого існування, воно є символом
життя, радощу, весняного сонця, що разом з
собою несе життя, тепло, сяйво, радість і відродження природи, життя якої було сковане
зі[и]мововим холодом, як життя пташеняти
сковане шкаралупиною в яйці.
Головне божество всіх колишніх поганських
народів олитетворювало сонце, що оживлює
всю природу, дає сяйво і тепло. Цей доброчинний вплив сонця на природу найбільш яскраво
кидається в вічи людини на весні, після зімового замирання природи, коли вся вона під
впливом соняшних промінів відроджується
до нового життя, радіє теплу й сяйву. Вся ця
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А вона каже:
– Раs – курка знесла jаjце, потом – сіла
на jого і висиділа живого циплонка. От jа тобі
j доказуjу шо – красівоjе jаjцо і «Христос Воскрес» – пофтори за мноj – «Во істину Воскрес!»
А він сказав:
– Правда «твоja» – Во jістину Воскрес.
І прийнал віру Христову і нарід всеj свіj вихристив [4].
***
Працю В. Кравченка можна доповнити ще
двома цитатами, що стосуються писанок та їх
використання в обрядовості, з його записів,
занотованих від уже згадуваного С. Пуздрача, який був волосним старостою у с. Двірець.
Загалом записаний матеріал є досить багатогранним, у ньому подано різні фольклорноетнографічні відомості.
***
Зокрема. На Великдень. Як посвятив паску, посьлі служенїя, прийшов до дому. С цею
самою паскою, так як єсьць і поздравить Пчол:
«Поздравляю вас с празднїком!... Христос
Воскресе!» (3) [Очевидно, мається на увазі,
що ці слова необхідно проговорити тричі. –
В. Т.]. Так як люди радувалися в церкві цим
празднїком і приносили мінії в обітєль по возможносьтї Божієй! [Ідеться про те, аби бджоли з Божою допомогою носили мед. – В. Т.].
Покласти три писанки – крашанки чи три
яйцї в такому місьці, щоб кіт або собака ни(е)
взяв. А в вече(и)рі забрать та ззїсти або дітям
оддать [1, арк. 134] *.
***
На наш погляд цікавою є легенда і про Нав
ський (Намський, Рахманський) Великдень.
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ні в чому не перешкоджав християнству, то
це останнє вносило його в свій культ. Так вийшло й з яйцем.
Через те що символом соняшного сяйва й
тепла були жовтий і червоний кольори, то й
яйця, символ сонця, також красили на жовтий
і червоний кольори.
Червоний колір взагалі символізує собою
радість. Очевидяче під цим же впливом утворена й легенда про те, «Чого на Великдень
красять в червону фарбу», яку занотував для
нас П. В. Кондратюк в селі Солотвині, Житомир. округи:
«В Русалимі, jaкраз тоді, jак Суса Христа
замучили жиди і поховали jого, жили два чоловіки zнакомі сибі. Зараз посла Воскресення
Суса Христа вони стрілис у городі j jеден ніс
хліб під рукоjу, а другиj в корзині білі jаjца.
Стали й побалакали трохе, jак звичаjно знакомі. А посла тоj каже, що ніс під рукоjу хліб
до того, що ніс у корзині jаjца, шчо “Христос Воскрес”. Но тоj, шо ніс у корзині jаjца
ни поjнав віри jому, а далі на сміх сказав, шо
тоді він поjме віри, jак у jого в корзині jаjца
почервоніjут. І подививс’ він у корзину, но там
jаjца вже були чирвоні. J тоді він сказав, шо
«Воjістину Христос Воскрес».
І розіjшлись ті чоловіки j росказали про це
чудо. І с тіх пор стали красити j варити jаjца
червоні».
Звідки пішли червоні яйця на Паску
Була Маріjа Магдаліна – сва’таjа равно
апостол’наjа, то вона приjшла на Великде(и)н’,
на фтороj ден Паски до цара Їрода, – даjе jо(у)
му jаjечко-писано(у)чку і каже:
– Христос Ву(о)скресе!
А він каже:
– Де він воскресе? Jого роспjалі і вбили і
ни(е)живим у гроб і в землу по(у)ло(у)жили.
А вона каже:
– Н’е, він уже во(у)скрес, і jо(у)го бачили
вже... А jаjечко – оно тоже вгродиц’а із ного
циплонок – оно два рази на світ jавл’аjіц’а.
А він каже:
– Де-ж воно два рази на світ jавлаjіца?

Намський Вилигди(е)нь.
То єсць Намський Вилигди(е)нь. Ето в
чи(е)твер посьлі Ви(е)ликодня. Так колись
стари Мороз (дід був) казав, шо єсть такий
остров на морі, Намський. То як в нас вже
* Це робилось з метою, щоб водились бджоли
та було багато меду. – [Авт.].
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– «Вже на світі Вилигде(и)нь прийшов в
людей, а ми й нічого ни(е) знаїм».
Та й там на тому острові стали в чи(е)твер
Паску справлять. А чи(е)ри(е)з ніх і в нас
празнують в цей день [2, арк. 124].
***
Отже, як бачимо, архівна наукова спадщина Василя Григоровича Кравченка, як і літературна, є досить значною і потребує належного
опрацювання, дослідження та публікації.
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люди розговілись на перши день Ви(е)ликодня, лупили яйця, то лушпайки ці збирають,
кісто(у)чки с поросят свяченого і на третій
день виносять на воду.
– «Хай, кае, пливе з водою, бо так в сьмітє гріх кидать». От воно попливло і вже в
четвер припливає до того Намського острова.
Там, на острові пішла баба по воду і приносить вже ції скаралупки з яйця тай каже до
своїх хатніх:
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СУ ЧАСНА КУЛЬТУРА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКОГО МІСТА
Григорій Щербій
УДК 316.73+711.13-053.6
У статті розглядаються зміни в культурі життєзабезпечення сучасного населення великих міст. На прикладі
явищ матеріальної культури (житло, кулінарні традиції, одяг) аналізуються чинники впливу на формування нових
стереотипів естетики й комфортності побуту, розглядається співвідношення етнічних та інтеретнічних елементів у
цих процесах.
Ключові слова: культура життєзабезпечення, глобалізація, урбаністична культура, локальна етнічна культура,
масова культура.

Е

The paper observes the changes in a life sustenance culture of the modern urban population. On the examples of the
phenomena of material culture (e.g., dwelling, cookery, garments), the author analyzes the influence factors which form the new
esthetic stereotypes and models of conveniences, and examines the correlation and ratio of ethnic and interethnic elements in
these processes.
Keywords: life sustenance culture, globalization, urbanistic culture, local ethnic culture, mass culture.

Звичайно, нас найбільше цікавить, як глобалізація позначається на культурі. Загалом
науковий поступ у цьому напрямі не можна
вважати незначним. Окрім того, попри різноманітність підходів до розуміння глобалізаційних явищ далеко не повною мірою використано
теоретичний потенціал етнології, а, найочевидніше, він практично взагалі не залучався.
На мою думку, без використання етнографічного матеріалу розуміння процесу глобалізації
як динамічно змінюваного явища неможливе.
З позицій етнологічної науки глобалізацію
можна вважати одним із проявів процесів сучасного етнокультурного розвитку, головний
зміст якого визначає взаємодія загальносвітової урбаністичної культури з локальними
етнічними культурами. У такому контексті
глобалізація постає як форма адаптації людства до планетарних природних умов Землі
і тих соціальних наслідків, які випливають з
прогресуючого освоєння цього планетарного
середовища [1, с. 128–129]. Відтак з повним
правом можна вважати, що в сучасному суспільстві відбуваються культурні процеси, витоки яких лежать у недавньому і навіть далекому минулому, а серед факторів, які впливають
на конкретні прояви цих процесів та їх динаміку, перебуває, окрім інших, етнічний фактор.
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Розпочну з понять, винесених у назву статті. Термін «культура життєзабезпечення» був
запропонований Е. Маркаряном [2, c. 57] на
означення компонентів матеріальної культури, які найповніше відображають різноманітні аспекти духовної культури й безпосередньо
спрямовані на підтримку життєдіяльності
людей – поселення, житло, їжа та одяг. Прикро, але широкого розповсюдження термін не
набув. При цьому поліфункціональність більшості елементів культури та створюваних ними
комплексів більш ніж очевидна, як і розуміння
того, що задоволення матеріальних потреб є
інтегральним процесом. Водночас розроблена в названій вище монографії методологія
стосується не лише традиційної побутової
культури того чи іншого етносу. Застосування її положень є перспективним насамперед
при дослідженні реалій сучасної культури, які
здебільшого вважаються такими, що втратили функцію етнічних маркерів, отже, вибули з
поля зору етнологічної науки.
Термін «глобалізація» здебільшого трактується як економічна, значно рідше – як філософська чи загально культурологічна категорія при характеристиці різноманітних явищ у
суспільствах постіндустріальної епохи, певних
його складових, у тому числі й культури.
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економічного чинника, по суті, лише розпочалися і відбуваються вельми нерівномірно.
Ці відмінності не тільки лежать у традиційній
площині місто–село, але й мають доволі чітку регіональну специфіку. Зміни розпочалися
й наймасовішого характеру набули насамперед у найбільших містах та прилеглих до них
населених пунктах, а також поселеннях, які
мають можливість скористатися з природнокліматичної та туристичної привабливості регіону. Поза цими територіями скільки-небудь
помітних зрушень, по суті, не сталося, а багато
сільських населених пунктів і малих міст переживають стагнацію, якщо не занепад.
Окремо варто зупинитися на змінах у Києві, що їх влада однозначно оцінює як прогресивні, а відтак формує в суспільній свідомості
переконання, що саме так має виглядати сучасна європейська столиця. Інтенсивне житлове, а особливо громадське, будівництво суттєво позначилося на центральній частині міста,
передусім на його історичному центрі. Навіть
якщо не зважати (якщо це взагалі можливо)
на численні факти пошкодження й руйнації
пам’яток історії та культури, то й поза цим
буде чітко помітно, що забудова Києва впродовж останнього десятиліття суттєво вплинула на притаманну йому унікальність, відчутно
знівелювала риси етнокультурної виразності.
Ущільнення забудови супроводжується знесенням будинків, які лише завдяки багатству
нашої історичної спадщини не належать до
культурних пам’яток, хоча в багатьох країнах
світу були б зараховані до таких уже з огляду
на їхній вік. Пригадується, як бурхливо обговорювалося свого часу зведення житлової
«коробки» навпроти оперного театру. Нині
періодично розгораються, проте швидко й непомітно, а головне практично без будь-яких
наслідків ущухають скандали з приводу будівництва під стінами Софійського собору чи
мурів Києво-Печерської Лаври. Можливо,
тому, що базуються там не житлові будинки, а
суспільно престижні об’єкти – готелі, банки і
навіть фітнес-клуби. На цьому тлі бетонне відтворення поодиноких середньовічних пам’яток
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Стійка тенденція не помічати, більше того,
заперечувати етнічний чинник у недавньому
нашому минулому була продиктована ідеологічними мотиваціями, оскільки його визнання
вступало в протиріччя з ідеєю нової історичної
спільності. У постіндустріальних країнах дія
етнічного фактора дійсно не є визначальною,
однак про повну його нейтралізацію говорити
більш ніж передчасно.
На основі урбанізації, зростання великої
промисловості в розвитку загальної освіти,
засобів комунікації та інформації створились
умови для повсюдного поширення досягнень
професійної культури в усіх суспільних верствах. Здебільшого це інтеретнічні явища,
хоча характерним є їх ототожнення з європейською, точніше, західною, культурою. По
відношенню до них набув поширення термін
«масова культура», який носив яскраво виражений оціночний характер. Між іншим, якщо
відкинути штучне ідеологічне навантаження,
принаймні стосовно матеріальних компонентів масової культури, то власне вони є компонентами культури життєзабезпечення. Відтак
вони можуть і мають бути об’єктом етнологічного дослідження, оскільки належать до тих
компонентів культури, що відображають «соціальні відносини, опосередковані матеріальними предметами» [3, с. 5].
Погляньмо під цим кутом зору на зміни,
що сталися в культурі життєзабезпечення
українців. При цьому варто зосереджуватися
не тільки на кількісних і навіть якісних характеристиках її компонентів. Необхідно насамперед пильніше придивитися до мотивацій,
ціннісних орієнтацій, тенденцій та прагнень,
які, по-перше, зумовлюють вибір населення,
по-друге, впливають на своєрідність використання одних і тих самих побутових явищ.
Глобалізація культури життєзабезпечення,
тобто засвоєння інтеретнічних явищ, норм і
цінностей тощо, стає визначальним напрямом
розвитку масової культури в Україні. Темпи
цього процесу в окремих компонентах доволі
відрізняються. Так, зміни поселень, адекватні світовим, зважаючи на високу питому вагу
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рахунок коштів громадян. За часткою новозабудованих (інколи суттєво реконструйованими)
квартирами закріпився термін «євроквартири». Власне термін свідчить не так про рівень
«європейськості» житла, як про формування
орієнтації на стереотипи побутової культури європейських народів. Показовою в цьому плані
є поява спочатку в побутовій, а згодом і в професійній лексиці терміна «євроремонт».
Певна частина мешканців України має можливість облаштовувати власні квартири дійсно
на рівні західних стандартів стосовно кількісних і якісних характеристик. Усупереч поширеному переконанню, що символом США є
хмарочоси, швидше ним є і та її частина, яка
називається одноповерховою Америкою. Відтак у середовищі новостворюваного середнього класу найпрестижнішою формою реалізації
потреби в житлі став власний будинок у передмісті, а інколи й безпосередньо в місті. Розміри
й рівень комфортності таких помешкань зазвичай значно більші, ніж міських квартир. Цей
напрям сучасної «народної творчості» засвідчує
наявність у духовній культурі гіпертрофованих
уявлень про доцільність і своєрідно узгоджених
з ними стереотипів сприйняття краси. Власники
більшості «елітних» новобудов демонструють
буквальне прочитання відомої англійської сентенції про те, що дім є фортецею, споруджуючи
фортеці за власним смаком.
Зазначена тенденція розвитку житла, незважаючи на доволі масовий характер, має обмежені перспективи.
У системі культури життєзабезпечення
їжа є відносно «рухливішим» елементом, що
не суперечить її зв’язку з досить давніми традиціями. Однак консервативність останніх
ніколи не була абсолютною. У сучасних умовах відповідальність за порушення пов’язаних
з їжею норм і стереотипів змістилася у сферу
другорядних моральних категорій, а неухильне слідування оцінюється швидше нейтрально. Слід враховувати також, що за умов дедалі відчутнішої тенденції до замкненості
життя окремої сім’ї трапеза стає в певному
розумінні інтимним процесом. Відтак повсяк-
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інакше як індульгенцією перед культурною
спадщиною назвати важко.
Швидке перетворення Києва на «європейське місто» (ніби воно раніше було десь за
Уралом!) супроводжується ще більш стрімким зменшенням площі його парків і скверів.
Навіть поодинока реконструкція останніх –
звичайно ж у відповідності з кращими європейськими традиціями – позбавляє Київ тих
ознак, що формувалися впродовж не одного
десятиліття.
У цьому плані варто згадати також здебільшого необдумане збільшення кількості
висотних будинків. Важко назвати приклади,
коли такі споруди створювали виразні силуетні
домінанти; як правило, у такий спосіб помітно і
не на краще змінювалося сприйняття цілісності міста й ландшафту. Наслідки «зближення»
Києва з Нью-Йорком видаються не вельми
перспективними й доцільними.
Світовий досвід використання нових будівельних і оздоблювальних матеріалів не
завжди адекватно узгоджується з містобудівними принципами, особливо коли вони розвивалися століттями. Дзеркальне громаддя
готелю, можливо, й не було б таким інородним
(тобто, позаетнічним), якби йому відшукали
місце не навпроти тисячолітніх архітектурних
шедеврів. Згаданий приклад настільки типовий, наскільки й непоодинокий.
Замовники і творці нового європейського
«іміджу» міста все-таки вряди-годи усвідомлюють непересічну вартість його історикокультурної спадщини. Ідеться про окремі приклади реалізації принципу, названого «відродженням елітної забудови». Висловлю обережне сподівання, що така тенденція, хоча й
частково, вплине на характер забудови міста
і потіснить нині престижні, однак пересічні з
усіх точок зору «європейські новації».
Уявлення про ціннісні орієнтації стосовно
сучасного житла та відносна їх реалізація здійснюється у двох принципово відмінних формах.
Найпоширенішою формою розв’язання житлової проблеми стало формування ринку житла
внаслідок зростання частки його будівництва за
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ментів традиційного вбрання і прийомів їх декоративно-художнього оформлення на стійку
і престижну тенденцію. Унаслідок цього сучасний костюм зберігає певні риси національної своєрідності, а інколи після тривалої перерви спостерігалося своєрідне відродження
окремих із них.
Упродовж 90-х років минулого століття ситуація змінилася, і в розвитку костюма
прискорено почали утверджуватися, по суті,
глобалізаційні тенденції та явища. Відтепер
в Україні набутки світової моди конкурують
практично одночасно й у масштабах, близьких
до інших країн світу. Однаковою мірою це стосується як конкретних модних новинок, так і
певних напрямів розвитку костюма. У виборі
одягу та поводженні з ним швидко формуються й закріплюються нові стереотипи масової
поведінки.
Вітчизняне професійне моделювання не
змогло скористатися перспективами входження до світового модного простору. Натомість
негативні наслідки цього процесу набули масового характеру як у виробництві, так і у
сфері використання одягу. Ринкові умови не
змогли задовольнити інтенсивно розширюваний спектр вимог і смаків. Жорстка планова
система проектування, виробництва та реалізації одягу засвідчили власну неконкуренто
здатність із сусідніми країнами. Запозичення
прогресивного зарубіжного досвіду відбувалося повільно і, по суті, стихійно. Відтак український ринок у надзвичайно короткі терміни
був заповнений імпортованою продукцією. Серед товарної моди переважали вироби низької
якості, лише відносно схожі на модні новинки.
Однак економічні (масовість, низька вартість)
та суспільні фактори (тривале культивування
пріоритету імпортних товарів) забезпечили
швидке поширення вбрання китайського, турецького, польського виробництва.
Не витримала конкуренції і була практично
зруйнована система художньої промисловості,
унаслідок чого майже повністю припинилося
виробництво високоякісних виробів з розвиненою функцією етнічних маркерів.
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денне харчування виявляє доволі помітну зумовленість лише економічним фактором, що
опосередковано свідчить про зміни в соціальній структурі населення.
Високий рівень культури харчування українців забезпечує швидке освоєння пропонованих їм новацій. При цьому призначення останніх частково або досить суттєво змінюється
(візьмемо для прикладу бульйонні кубики), а
інколи вони виступають компонентом своєрідних паліативів (наприклад, деруни з крабовими паличками).
Святкова їжа, незважаючи на непоодинокі
випадки збереження й навіть повернення після
більш чи менш тривалої паузи певних традиційних компонентів, виявляє відкритість перед
новими для українців продуктами та стравами.
У масовій свідомості значний їх відсоток наділений високим престижним статусом. Серед
святкових страв є й ті, які свого часу були в національній кухні (скажімо, ікра), але більшість
становлять м’ясні й рибні страви з невиразною
етнічною специфікою або такі, що усвідомлюються як інтеретнічні.
Традиції харчування перебувають під помітним впливом такого могутнього чинника,
як реклама. Здебільшого вона має на меті прищеплення потенційним споживачам певних
уподобань чи стереотипів. При цьому лише
інколи рекламовані продукти мають етнічне
маркування, а відтак вони практично губляться серед брендів транснаціональних компаній.
Окрім того, часто завдання рекламних акцій
виходить за рамки формування потреби та
здатності до вибору [4, с. 160–165]. У цьому
контексті показовою є потужна рекламна акція «Нинішнє покоління обирає пепсі» з виразною світоглядною спрямованістю. Реклама
ерзац-продуктів – сухариків, горішків, синтезованих добавок тощо – прагне піднести до
рівня престижних спрощені, а, по суті, непов
ноцінні моделі харчування типу «фастфуд».
Донедавна сприятливі тенденції в розвитку світової моди, зростання питомої ваги та
творчого рівня самодіяльної моди сприяли
перетворенню використання багатьох еле-
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одягом як вагомої складової сучасної культури
побуту. Низька купівельна спроможність переважної більшості населення перетворює його
на споживача низькоякісних та неестетичних
виробів. Однак і верстви з вищим рівнем доходів доволі часто своїми костюмами демонструють відвертий несмак і вульгарність. Висока
мода за таких умов має реальні можливості перетворитися на фактор підвищення соціальної
напруженості, оскільки суперечить успадкованим від попередньої системи стереотипам.
В умовах глобалізації задоволення матеріальних потреб у житлі, їжі та одязі актуалізувало ідеологічний чинник, який набуває ролі вагомого духовного фактора. Масове промислове
виробництво й поширення однотипних речей
з інтеретнічними характеристиками, а відтак і
формування єдиних норм і стереотипів не лише
не гармонізували, але й, навпаки, поглибили протистояння матеріального й духовного в
культурі особистості та суспільства загалом.
Світовий досвід демонструє необхідність і
шляхи узгодження етнічних та гіперетнічних
стереотипів. Приміром, населення Японії, як
сільське, так і міське, засвоюючи загальносвітову культуру західного типу майже повністю
зберегло всі компоненти власної етнічно-традиційної культури.
Співвідношення між ними носить ситуативний характер і не диктується престижними
міркуваннями. Чимало красномовних прикладів толерування й державної підтримки націо
нальної професійної та традиційної культури
демонструє Франція. Українська культура, як
видається, ще не повністю відчула негативні
наслідки «входження у Європу», а суспільство, як зазвичай, розпочне боротьбу за їх подолання з певним запізненням.
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Руйнування жорстких економічних і соціальних факторів стало поштовхом для поступового налаштування українського професійного моделювання на принципи діяльності,
адаптовані до ринкової економіки та багатоманітності суспільних запитів. Відтак художники-модельєри одержали потенційні можливості впроваджувати власні розробки у формі
авторських моделей та малотиражних серій під
власною маркою. Непоодинокі випадки, коли
в такий спосіб українські фахівці впродовж короткого часу здобули широке, у тому числі й
зарубіжне, визнання.
Гарні перспективи в розвитку професійного мистецтва костюма відкриває для українських майстрів участь у європейських та світових форумах. Організація таких заходів у
нашій країні за участі провідних європейських
фахівців, здійснення у їхніх рамках семінарів,
майстер-класів активізує творчий пошук віт
чизняних модельєрів, особливо молодих. Завдяки високому рейтингу українські заходи у
сфері високої моди в Україні стають престижними у світі.
Суттєво видозмінився статус і характер діяльності майстрів у галузі декоративно-прикладного мистецтва. Нині серед них переважають фахівці-професіонали з відповідною
освітою, яка забезпечує як глибоке і системне
знання народного одягу, так і напрями оригінального використання його традицій при
створенні авторських робіт. Творчість із чітко
висловленим індивідуальним почерком переконливо демонструє перспективність сучасної
моди навіть за умов глобалізації [5, с. 302].
На тлі позитивних змін у становленні віт
чизняної високої моди особливо виразно постає
потреба в розвитку культури користування
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ГРИГОРІЙ СЕРГІЙОВИЧ ЩЕРБІЙ

26. 09. 1949 – 02. 04. 2013
ючи на посаді вченого секретаря, він проявив
себе як талановитий організатор і надзвичайно
відповідальний виконавець. Широкий діапазон наукових інтересів Григорія Сергійовича,
схильність до вдумливості й виваженості у висновках робили його незамінним у проведенні
науково-експертної роботи, що її покладали на
фахівців закладу державні інституції.
Однією з визначальних рис характеру
Г. Щербія була його любов до рідної землі,
високе почуття патріотизму. Його серцю були
однаково близькими і рідна поліська земля
Житомирщини, на якій народився, і Одещина,
де вчителював, і Полтавщина, до якої прихилився, мабуть, найбільше, посадивши там сад.
Колеги-етнологи пам’ятають його чуйність і
товариськість, високе почуття гумору й завжди притаманне цій людині бажання допомогти іншому.
Світла пам’ять про Григорія Сергійовича
Щербія назавжди залишиться в наших серцях.

ІМ

2 квітня 2013 року передчасно пішов із
життя провідний науковий співробітник
Українського етнологічного центру Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,
кандидат історичних наук Григорій Сергійович Щербій.
Хвороба зупинила його добре чуйне серце
на злеті інтелектуально-творчої діяльності. За
38 років роботи в Інституті, від вступу в аспірантуру 1975 року і майже до останніх днів
життя, Г. Щербій залишив по собі значний науковий доробок у галузі етнології. Його праці,
присвячені історії українського народного костюма, регіональним особливостям традиційної
культури, етикетним нормам українців, що
вирізняються аргументованістю наукових висновків, слугуватимуть цінним джерелом ще
не одному поколінню дослідників.
Особливо значимою для Інституту була
адміністративна робота Г. Щербія. Працю-
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ETHNOCULTURE OF THE K AZAKHSTAN UKR AINIANS
Natalie Kononenko
УДК 39(574=161.2)
У статті проаналізовано особливості етнокультурних процесів в українських селах Казахстану, виявлені під час
власних експедиційних досліджень. Мета роботи – простежити динаміку змін у традиційній культурі місцевого
населення, з’ясувати рівень його адаптації до нового середовища, вивчити думки про пострадянський світ та зміни в
новостворених національних державах, провести канадсько-українські паралелі. Під час збору польових матеріалів
вдалося зафіксувати інформацію щодо збереженості в межах окресленого ареалу мови, окремих складових традиційної культури (сімейна та календарна обрядовість, народна медицина, народне вбрання, ремесла та промисли та ін.),
що і стало предметом дослідження даної розвідки.
Ключові слова: Казахстан, польові дослідження, етнокультура українців, антропогенні фактори.
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The article analyzes the peculiarities of the ethnocultural processes in the Ukrainian villages around Pavlodar (northeastern Kazakhstan); they were observed by the authoress due to her private expedition to that Ukrainian-populated region.
The journey’s objectives were to retrace time history of a populace’s traditional culture, to ascertain a new environment adaptation
level, to examine the opinions on the post-Soviet society and the changes in newly established nation states, and to draw the
Ukrainian-Canadian parallels. While gaining information during the expedition the authoress succeeded in observing the
illustrations of maintenance of language, separate constituents of traditional culture (such as family and calendar rites, folk
medicine, folk costumes, handicrafts and trades, etc.) within the region under study.
Keywords: Kazakhstan, field researches, Ukrainian ethnoculture, anthropogenic factors.

be compared to the real thing. I have been able to
satisfy my desire to see the real Ukraine, having
done extensive fieldwork there since a few years
after Ukrainian Independence and having travelled to many regions of the country. Unlike many
Ukrainians, however, I also had an imagined Central Asia. I am not sure how I acquired this image.
Perhaps it was my work on Ukrainian dumy, epics
in which Turkic warriors come charging from the
steppe. Perhaps it was the time that I spent in Turkey working on my doctoral dissertation. Whatever
the cause, I had acquired my imagined Central
Asia – and I had never seen the real thing. Thus
my curiosity was great.
There were also academic reasons for going
to Pavlodar. Many of the villages to the north
and east of Pavlodar, villages with names like
Khmelnitskoe, were settled by Ukrainians at
about the same time that Ukrainians came to
Canada. Studying folklore in these villages would
do a great deal towards helping me understand
Ukrainian folklore in Canada. I had learned over
my long academic career that comparative work
is enormously rewarding. If one can look at a phenomenon such as adaptation to a new setting from
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Pavlodar is on the other side of the earth –
quite literally. There is a 12 hour time difference
between Edmonton, Alberta, Canada, where I live
and Pavlodar, Kazakhstan, where I spent a month
of my summer. Thus when it is 6AM in Edmonton, it is 6PM in Pavlodar. Getting to Pavlodar
takes a full day. I left on the evening of June 15
and, had I made all my connections, I would have
arrived on the morning of June 17. Coming home,
my travel time, with plane changes, was 23 hours
and 45 minutes.
So why go to Pavlodar? Part of it is the adventure of it all. Why go to Penticton when you can
go to Pavlodar? Anyone can go to Penticton; Pavlodar is more of a challenge. But it is not just the
risk-taking side of my nature that took me to Pavlodar. There were many other reasons. The personal
ones revolve around a desire to see Central Asia, to
compare the Kazakh steppe to the Ukrainian one
and to the Canadian prairies, to learn more about
the Turkic world.
Like many Ukrainians born outside of their
home country, I had an imagined Ukraine, a constructed and romanticized picture of my homeland
that I had formed in my mind and that begged to
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here was done by students. The sort of detailed
and systematic research that was being done in the
post-Soviet world was sadly lacking in Canada. It
was this realization that led me to commit myself to
Ukrainian Canadian folklore research.
I started on Ukrainian Canadian fieldwork in
the summer of that same year. I headed out to the
Peace country of northern Alberta with colleagues
from the history department who were documenting the sacred heritage of the Canadian prairies,
photographing rural churches that had fallen into
disuse and might soon disappear. Working with
this group I asked the historical questions that they
wanted answered and, for the folklore component,
I asked about rituals. I asked about holidays such
as Christmas and Easter. I gathered information
about weddings and funerals and baptisms. I also
did some documentation of material culture, namely embroideries and other textiles, and interviewed
collectors of Ukrainian folk art.
My work in Ukrainian Canada was most enjoyable and rewarding, but I knew it could be better
still with a comparative dimension. Here too the
Second All-Russia Folklore Congress came into
play for it was there that I met Alevtina Tsvetkova,
a folklorist from Pavlodar Toraigyrov State University. She invited me to join her on a fieldtrip to
the Ukrainian villages of Kazakhstan. For her, inviting me was an opportunity to learn about Western approaches. She perhaps also saw a chance to
advance her own position at her university by bringing in a prominent scholar from Canada, something
that few of her colleagues could do. I know that she
wanted to push for more attention to the study of
Slavic folklore in a political atmosphere that promoted all things Kazakh at the expense of other
nationalities. Bringing in a foreign Ukrainianist
would do that and, indeed, my visit did draw attention and I was interviewed on Kazakh television.
For me going to Kazakhstan was that chance to
go to Central Asia. Academically, the Kazakhstan
project was to be similar to my work in Canada: it
was to be the collection of ritual information. The
comparative part was to include both Canada and
Ukraine because my many trips to Ukraine had
also produced extensive documentation of ritual.
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more than one perspective, then the insights one
gains are multiplied many-fold. So, when the opportunity to do fieldwork in Kazakhstan presented itself, I accepted. I will not pretend that I did
not hesitate. I knew that the trip would be difficult
and that the circumstances under which I would
work would be trying. Later when things went
wrong and a money transfer I sent was not accepted, when email failed to function, when I was
unable to reach any of my contacts by phone, my
doubts about the wisdom of my decision to travel
mounted. But I went nonetheless.
The catalyst for the trip was the Second AllRussia Folklore Congress in Moscow, held in February, 2010. A friend talked me into going – then
cancelled her trip so that I ended up being the only
person from North America at the meeting. But
the adventures of that meeting are the topic of another story. Prior to that Congress I had felt that
one of my tasks as a scholar was to present the folklore of the Slavic world, specifically Ukraine, in a
manner that my Soviet Ukrainian colleagues could
not. Soviet ideology dictated a certain interpretation of folklore and allowed collection of only those
genres that supported a Soviet-approved world
view. Thus genres that might be construed to extol
Ukrainian nationalism, such as historical poems or
dumy, were taboo and I felt that it was my duty to
write about these poems and other historical genres
and about the professional minstrels who performed
them, which I did.
The Second All-Russia Folklore Congress was
not all-Russian by any means. In fact, there were
many colleagues from Ukraine and other nation
states that had once been part of the Soviet Union.
The papers these folklorists, and those from Russia
itself, presented were very good. Listening to them
I got no sense that something was being left unexplored or that scholars were forcing an interpretation onto their data, as had happened during Soviet
times. Their folklore work was of the highest quality. At the same time it became painfully clear that
similarly good folklore work was not being done in
Canada. People would ask me about the study of
Ukrainian and other Slavic traditions in Canada
and I had to admit that much of the collecting work
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Українство Казахстану очима
канадської дослідниці
Н. Кононенко

I must thank Tsvetkova for giving me my Kazakh
opportunity and I must also commend her for having the courage to invite a woman whom she had
barely met to come and live with her for a month.
I am also deeply indebted to Mykhailo Paripsa, the
head of the Ukrainian organization in Kazakhstan
for taking care of the practical and bureaucratic aspects of my visit and doing it well. It was he who
issued my letter of invitation, a letter that easily got
me a Kazakh visa. Considering the problems I and
others have had with visas to Russia, Paripsa’s efficiency is much appreciated. It was Paripsa who
contacted the Ukrainian cultural organizations in
the villages we visited, thus laying groundwork for
the contacts with officials, the housing, and all the

other practical arrangements that we enjoyed as we
did our work.
I learned a great deal in Kazakhstan. I learned
about ritual processes and adaptation to a new environment, the academic purpose of my trip. I also
learned about possible reactions to the post-Soviet
world and variation in the creation of new nationstates from old Soviet fabric. I learned about ethnic
tensions. I learned about the role that folklore plays in
the lives of people no matter who or where they are.
My trip began with official duties. Bureaucracy
and proper procedure are very important in Kazakhstan, perhaps as much as they were the Soviet
Union, and this was brought home to me time and
again. My flight into Kazakhstan was plagued with
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The Soviet-like formalities were time-consuming, something that I was painfully aware of since
I had only one month to do my work. I also got
the uncomfortable feeling that I was constantly
under surveillance, that my every move was being
watched. This, too reminded me of Soviet times.
But as unpleasant as the formalities may have been,
they did have their benefits. Because the whole trip
was quite formal and official, there was always a
place for us to stay. Sometimes there was transportation to the next village. People were ready for us
and Tsvetkova and I did not have to spend several
hours explaining what we were doing. Often local
officials had identified several people for us to interview. If I compare this to my field experiences in
Ukraine where everything was quite free-wheeling
and where my field partners and I would arrive in
a village with no prior notice, no contacts, and no
certainty that we would find a place to stay for the
night, I can see that the formality of my Kazakhstan arrangements did have its advantages. Even
being constantly tracked and monitored had its plus
side. In Ukraine I had been taught not to let people
know that I was a foreigner. I was told not to register or check in with village officials because that
might make the people whom I wanted to interview
nervous. The pressure to go unnoticed trained me
well and I got very good at blending in and virtually
disappearing. This almost led to a real disappearance on one occasion when a couple of thugs in a
particularly poor village did discover that I was a
foreigner and decided to kidnap me and hold me
for ransom. I faced no such dangers in Kazakhstan.
In addition to the bureaucracy and the close
monitoring of my activities, there were many other
things in Kazakhstan that reminded me of my times
in the Soviet Union. One was the lack of consumer
goods, especially western ones. There are no McDonalds in Pavlodar, or even the capital Astana.
You cannot buy a Coke, though Ukrainian juices
and horilka (vodka) were available and the local
beer was quite good. There are some imported
goods, like clothing and appliances, but most are
from neighbouring China or the Middle East, with
a few things from Europe and nothing from Canada
or the United States. The official reason for lack of
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problems from delayed take-offs to missed connections and lost luggage. When I finally arrived in
Pavlodar I was allowed to rest briefly and then sent
to perform bureaucratic chores. I was told I had to
register my residence, something that had always
been demanded when I travelled to the Soviet
Union, but also something I have not had to do in
Ukraine since it became independent. After standing in line for a long time to learn that Canadians
no longer need a residency permit, my hostess and
I went to Pavlodar Toraigyrov State University
where I had to pay my respects to a myriad of officials. We went in reverse order, first the various
lesser officials and then the higher level dignitaries.
After that I went to pay my fees, a process that
was in itself a bureaucratic nightmare. I could not
simply sign an agreement saying that I would pay
a certain price for my transportation and lodging;
before I left Canada I had to send a letter from my
University, complete with an official signature and
a stamp. Since stamps are not part of Canadian
bureaucracy, as onerous as it may be, finding something that would pass as a stamp proved to be a
challenge. Once stamped, this letter had to go to
Kazakhstan in hard copy; a fax would not do and,
since registered mail is seldom sent between Edmonton and Pavlodar, this official letter (in three
copies) took almost a month to reach its destination, something that made both me and my hosts
very nervous. But the letter did arrive shortly before I did and I paid the agreed-upon fees.
The pressure to follow protocol did not end with
my day of bureaucratic formalities at the university.
In every village we visited I had to check in with
the local akim or government head, and I had to
pay my respects to every district akim as well. If
the akim was not there on the day of my arrival,
I had to go back and pay my respects at a later date,
even if it interfered with my work, but not following proper procedure was not a option. When my
trip was over, I had to return to the University for
a round of formal farewells, something that I found
quite burdensome since I was trying to pack and
to make copies of all of my data, but I did get a
striking Kazakh robe as a gift at the end of all of
the formalities.
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temperature systems converge. Winds blow with
no impediments and are strong enough to virtually
knock you off your feet. A particularly fierce storm
is the winter buran, a white-out snow storm characterized by horizontally blowing snow. Trees grow
only on river banks and in villages where they get
some shelter from the wind. Attempts to plant rows
of trees as windbreaks, something that was done
successfully in the Ukrainian steppe, has, on the
Kazakh steppe, produced rows of blackened tree
stumps. It is difficult to convey the overwhelming
feeling of isolation that one gets in the wide open
spaces of Kazakhstan. The horizons are endless
and the land featureless. But the strongest impression was the feeling of falling off the edge of the
world that I got when I reached the end of a village. Inside a village one is surrounded by houses
and vegetation. There are streets and animals and
people. But when you come to the end of a street,
as I did while walking around villages looking for
the homes of people I had been told to interview,
you are confronted with nothingness. The village
ends; the street ends – and there is steppe, just
steppe, an endless expanse of brownish, sunburnt
grass stretching as far as the eye can see. There are
no houses, no trees, no animals – nothing. Sometimes far, far in the distance I could see a black
mass – the village cattle herd. Sometimes, closer
by, there would be the lone silhouette of a horse
on the horizon – a beautiful picture, but one that
emphasizes the isolation of the steppe.
Needless to say, this is not an easy place to grow
anything. All garden plants such as tomatoes are
surrounded by little dams meant to trap the precious few drops of water. The most successful farm
products are wheat, cattle, and sheep. The latter
are consumed primarily by Kazakhs; the Slavs
prefer beef to mutton or lamb. The diet consists
of various dough products and meat, which may
not sound bad until one has eaten meat, often fatty
meat, with various forms of boiled dough and virtually no vegetables for a month. This is a very practical diet. The manty and pilmeni, two forms of
dumplings filled with chopped meat, can be cooked
for the midday meal and reheated for the evening
meal and for breakfast. But it is a very monoto-
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consumer goods is a policy of protectionism, keeping out foreign products that might compete with
Kazakh-produced merchandize in order to give the
Kazakh economy a chance to grow. There may also
be some attempt to keep the local population from
knowing about life in the West, much as there was
in the Soviet Union. I cannot speak to this because
this was not mentioned by anyone. I can say, however, that most television shows featured local or
Russian programs. Foreign films dubbed into the
local languages, Kazakh or Russian, seemed more
scarce than dubbed foreign movies in Russia itself.
While people in Kazakhstan got little chance to
learn about life in the West, they could potentially
see economic prosperity rivalling that of any Western city right in their own capital. There is a stark
contrast between the countryside and the opulence
of Astana. Many villages lack roads and one simply drives across the steppe to get to where one is
going. Electricity was available in all locations that
I visited, but there was no gas expect that sold in
canisters and there was no plumbing expect in a few
houses where the owners had installed water pumps.
Meanwhile, Astana has gorgeous and literally shining buildings, coated with coloured glass to reflect
the sun. There are stunning flower beds with flowers planted to look like Kazakh decorative motifs.
There are recreation and amusement areas with
such frivolous attractions as an indoor wave pool
and miniature replicas of world heritage monuments
such as the Statue of Liberty. And there is an observation tower from which one can survey the whole
glittering panorama. People did not seem to resent
the Astana/village contrast. Rather, they seemed to
take pride in what had been accomplished in Astana, presumably hoping that improvements would
eventually come to villages as well.
Man-made factors are not the sole determinant
of life in Kazakhstan. Climate and topography are
very important. The land is harsh. The area where
I was is flat and gets little rain. Lakes or ponds are
few and many of the ones that do exist are salt lakes
and not potable; little grows around them. In the
summer the temperature can reach forty degrees
Celsius or about 100 degrees Fahrenheit; in the
winter it can be minus forty a point where the two
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nous diet and I had no idea how tasty something
like corn or broccolI would seem until I had spent
a month in Kazakhstan. There was also a lack of
fruits. Villagers did have berries such as strawberries and raspberries in their gardens, but I seemed
to be one of the few people interested in eating them
raw. Most people saw them as suitable for conversion into jam which would be eaten with the enormous quantities of tea with milk or sour cream that
everyone drank.
Kazakhstan is a very large country, the ninth
largest in the world, but it is sparsely populated.
It has mineral resources and oil and gas, but it is
just not that wealthy. Kazakhstan’s low population
density and its flat landscape, probably along with
its remoteness from Moscow and its non-European
indigenous population, prompted the Soviet government to select it as the site for its atomic bomb
testing program. The area around Semipalatinsk,
not that far from Pavlodar, was the location of some
460 nuclear explosions between 1949 and 1989.
Nuclear testing has stopped but its legacy lingers.
Kazakhstan is still an area where pollution is tolerated. In Pavlodar itself there is an aluminum plant
with three enormous smoke stacks which constantly
spew toxins over the city. Concerns about its health
effects surface constantly and time and again the
choice between the population’s health and economic prosperity is resolved in favour of the latter.
As I drove around Kazakhstan, I saw other factories with smokestacks touching the clouds and
adding a brown streak to them. I could not help
but notice the general ill health of the population,
the high blood pressure, the aches and pains, the
mobility problems. Was this caused by pollution?
It is almost impossible to tell without a systematic
study. What I saw could also be the result of lack of
health care: medical services, especially in villages,
are difficult to obtain.
What was striking was that people had an almost macho approach to the situation. Pollution
was one of the many adversities that the harshness
of life in Kazakhstan presented and they took a
certain pride in facing adversity. The climate was
a challenge and pollution was another aspect of
the environment that needed to be dealt with and

overcome. The attitude toward pollution was analogous to the attitude toward the economy. There was
optimism that, now that Kazakhstan was independent, the problems would be solved.
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Ukrainian Villages
The specific villages that I went to are called
Ukrainian villages. They were founded by Ukrainians more than one hundred years ago as a result
of the Stolypin Reforms. Petr Stolypin, Russia’s
Agricultural Minister and later Prime Minister,
opened up lands such as those located around Pavlodar and encouraged the settlement of peasants by
granting private ownership of land. This measure,
he hoped, would make capitalists out of farmers and
lead them to support tsarist rule. It was the Stolypin
Reforms that first brought peasants from Ukraine
to Kazakhstan. The stories I heard about the early
settlers were tales of courage. I heard about groups
of men coming to an essentially barren land and
building sod houses, literally carving up the steppe
to make dwellings, then bringing their families to
join them. The names of the founders were known
in most villages and current residents took pride in
being descended from them. There were also interesting legends about Stolypin himself. A number
of people claimed that he had actually visited their
villages once they were officially founded, usually
around 1908/1909, and that he had approved of
what he saw. Krasilovka a village whose name derives from krasa, a word that means beauty, boasted that the name of the village was bestowed by
Stolypin himself.
Later migrations of Ukrainians came in the
1930s in response to the Holodomor. Kazakhstan
itself experienced a famine at that time, but land
was more plentiful and requisitioning efforts not as
severe. Russians also came to Kazakhstan, though
there does not seem to be a specific period of Russian immigration. A big influx of population came
during the Second World War. As Kazakhstan
was used for dangerous nuclear tests, so it was also
used for people who were deemed dangerous by the
Soviet regime, namely ethnic Germans, specifically
those that had been living along the Volga. Ukrainian villages were among the recipients of exiled
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stayed together, then the villages prospered. This
was the case in Orlovka where the village head
under the Soviet system, a descendant of the
original turn-of-the-century Ukrainian settlers
named Poliakov, kept the village together as a
corporation in which each resident held a share. In
Orlovka the streets are clean and in good repair.
The fields are green and not fallow. The village
owns 8000 head of cattle, some beef and some
dairy, and has worked out an interesting system
of letting the herd stay in the steppe and trucking
the milkmaids and milking equipment out to the
cows. Needless to say, no one has left a place like
Orlovka and there are no empty houses. In villages that did not follow Orlovka’s example, some
people have done relatively well. There has been
a shift from keeping large animals such as cows
to raising small ones such as fowl. Still, there are
people who keep literally hundreds of geese and
chickens which they sell for meat. These farmers
also have at least a few head of cattle and sell sour
cream and butter, the dairy products that keep
well. Most villagers, however, have not prospered
under privatization unless at least one member has
a job outside the family farm such as in the village
administration or the village school.
I learned a great deal in Kazakhstan and not
just about keeping chickens and separating milk
and making little dams to concentrate water on tomato plant roots. I learned about folklore and culture and, comparing what I saw to what I had seen
in Canada and Ukraine, I was able to gain the
insights into cultural adaptation that I had sought.
I think that one of the most important things that
I learned is that each geographical region develops
its own culture and folklore. The culture and lore
cannot be fully explained by the region in which
a particular group finds itself though the nature
of the region is important and that is why I have
given the description above. But climate, geography and contact cultures cannot fully explain what
is going on and neither is there a uniform process
that occurs whenever a culture moves outside its
home. Rather, culture seems to be an entity which
takes on a life of its own and develops much like a
living organism.
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Germans. The last big influx of new settlers came
with the Virgin Lands program in the late 1950s
and early 60s. In response to Khrushchev’s plan to
turn the Kazakh steppe into a major grain-producing area, people came from Ukraine, Russia, and
elsewhere in the Soviet Union.
The first assumption that I encounter from
people in the Diaspora who hear about my trip is
that the Ukrainians in Kazakhstan were victims,
exiled there by Soviet authorities. Ukrainians, especially people who had converted to Protestant
religions associated with Germany, were indeed
exiled to Kazakhstan during Soviet times, but they
went to areas other than Pavlodar. The people in
the villages around Pavlodar were not exiles and
not victims; they were anything but that. They saw
themselves as brave pioneers, conquerors of a wild
frontier. They were people who took charge of their
lives. One woman I interviewed in Shcherbakty
had been the head of a Ukrainian workers brigade
sent to build the grain elevator. She met her future
husband and stayed and she was proud of her life
and her contribution to the village. The downside
to the frontier mentality of the local population is
the willingness to tolerate pollution. Otherwise their
positive outlook is most heartening.
The villages have experienced new challenges
in recent times. When the Soviet Union collapsed,
many ethnic Germans left for Germany. Right
now large portions of some villages are deserted
with collapsed houses or completely empty lots
because of German outmigration. Farms, grain
elevators, and factories sit idle. As I worked in the
various villages to the east and north of Pavlodar,
there would be stark contrasts from village to village. The Soviet Union had produced a relatively
efficient system of working the land. Family plots
were small and the villagers worked in large collectives, seeding huge tracks of land with wheat,
barley, buckwheat and even corn. Collectives
owned literally thousands of heads of cattle. Land
was privatized when Kazakhstan became an independent nation. If people took their individual
allotments, and especially if there was a loss of
population due to the departure of Germans, then
the villages struggled. If, however, the collective
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haps because of the harsh living conditions. But
rituals are governed by practical considerations
nonetheless. While Malanka, the New Years Eve
celebration has flourished in urban Canada, perhaps because it offers one more party to add to the
holiday season, in Kazakhstan the big social event
is Maslenitsa, the Shrove celebration before Great
Lent. The choice of Maslenitsa is not motivated
by the importance of Lent to the local population.
In fact, Lent is largely ignored, probably because
there are no legumes or other vegetables to substitute for the meat and milk protein that constitutes
such an important part of the Kazakhstan diet.
Rather, Maslenitsa has come to the fore and become an event celebrated, not just in the home, but
in the village center, with officials, school children,
in fact most of the village in attendance, because it
comes close to coinciding with Navriz, the holiday
of the New Year celebrated by the Kazakh population. With the emphasis on Kazakh culture that has
come with independence and the new, Kazakh-led
regime, celebrating a Ukrainian holiday that can
be combined with one that is part of the dominant
culture is a good way to promote one’s own.
Kazakhstan does not have the practice of assigning one priest to serve a circuit of churches and,
as a result, many villages have no church and no
clergy person. The practical solution to this situation is for villagers to perform various rites themselves, including important religious ones such as
baptism. Weddings can be performed with no
clergy present. They are then officially registered to
meet bureaucratic demands. Registration can occur
before the wedding, as in Ukraine, or it can occur
after the wedding, sometimes long after the wedding. It does not seem to matter as long as the ritual
itself, the folk aspect of the wedding, is performed.
Perhaps the most striking practical performance of
a ritual act comes at Iordan, or Kreshchenie, usually called Epiphany in the West. Water is blessed
in church on this day and people take it home to
use for illness. They use it to bless the house and
the cattle and keep it for any situation where a little
divine help is necessary. With no village church,
there is no place to get water blessed on Epiphany.
The solution to this problem is very simple. Peo-

ІМ

Ф

Е

The Ukrainians in Kazakhstan have developed a unique culture. This culture varies from
village to village, but there is enough consistency
to make it clear that there is a north Kazakhstan
Ukrainian culture. The people speak a language
that they call khokhlaitsky, a term derived from
Khokhol, the Russian slang word for «Ukrainian». This is a mixture of Ukrainian and Russian,
but it is not the surzhyk Ukrainian/Russian mix
found in Ukraine itself. Rituals like weddings also
have a mix of Ukrainian and Russian elements,
but, like the language, the mix is different from
what I have seen elsewhere. The consistency of
the mix from village to village made it clear that
this was a regional tradition, with variants, of
course, but still enough common features to make
it identifiable as a local type.
As in Canada, practical considerations play an
important role in shaping local ritual. In Canada
where one rural priest serves ten to fifteen churches,
the Christmas Eve service can be on Christmas
Eve, or on Christmas Day, or several days before
or after Christmas, depending on when the priest
can visit a particular parish. Khram, or Praznik,
the special celebration which takes place on the day
of the saint after whom a church is named, is often
moved to the summer if the particular saint’s day
falls in winter when country roads make traveling
difficult. Provody, the remembrance day for ancestors that should take place a week after Easter,
can take place then or well into the summer, many
weeks after Easter and sometimes as late as after
Pentecost. This tends to be the day when people
who have moved away from a village return to visit
family gravesites and reconnect with their place of
origin. Because this is such a big event, it is often
combined with Khram or Praznik and baptisms
and weddings are often scheduled for the same day.
About the only things which cannot be scheduled
to coincide with Provody are funerals. The dominance of practical considerations is understandable
in Canada where there is an absence of magical
world view and rituals are more a matter of social
convention than an attempt to influence the future.
In Kazakhstan a magical world view persists
and may be even stronger than in Ukraine, per-
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are used to relieve human suffering and are also
widely applied to farm animals, especially cattle,
which is quite understandable considering the
importance of cattle to the local economy. In Kazakhstan, people were not reluctant to talk about
resorting to various magical practices; they showed
me their books of charms and let me photograph
them. To them, this was just something that was
done and not really anything special. This is quite
different from the situation that I found in Ukraine
where magic practices, charms and magical actions
among them, abounded, but were hidden from
view. People were reluctant to admit to knowledge
of magic in Ukraine, but not in Kazakhstan. This
is possibly the result of more extensive persecution
of behaviour that would be deemed superstitious
and thus un-Soviet in Ukraine, a country closer to
the Soviet heartland than the remote areas around
Pavlodar. The contrast between Ukraine and Kazakhstan is also quite curious and needs further investigation since people in Kazakhstan attributed
the source of their magical knowledge to Ukraine
and, indeed, the notebooks that they showed me
with charms and instructions for performing magical curative acts were written in Ukrainian, not
khokhliatsky.
People took magic seriously in Kazakhstan and
they fully believed in the efficacy of ritual acts. At
the same time they viewed rituals as fun occasions,
a chance to have a good time.
The ritual elements that are most consistent
between Ukraine, Canada, and Kazakhstan are
not the solemn ones, the ones that seal the bond
of matrimony, for example. Instead what people remember and what persists from country to country
are carnivalesque elements such as cross-dressing at
weddings. In all three places the solemn part of the
wedding is followed by a mock wedding with a humorous mock bride and groom. Who gets dressed
up as the fake and funny couple varies, but some
sort of costuming, complete with feasting, often
on stolen food, is a regular feature. People felt that
weddings were important and solemn occasions,
but they did not feel that they had to be solemn
throughout the ritual process. Lack of consistency
did not bother anyone and even some destructive
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ple go out to the well on the eve of Epiphany and
draw water which they sincerely believe has magical
properties. Any number of people, both villagers
and urban dwellers, swore that the water was special and had magical and healing powers. As evidence they pointed out that Epiphany water, unlike
regular water, would not spoil: there was never any
trace of sediment or algae. Some people said that
simply drawing water on the eve of January 19 was
not enough and that special actions needed to be
taken. These included drawing water at a certain
time, usually midnight, though 4AM and 6AM
were also mentioned. Some people said that the
water needed to be left outside for several hours so
that the light of the moon and the stars could shine
on it and confer the power of the heavens. A very
few said that water either needed to be drawn at
the time that a church service would normally take
place or that it needed to be set out at that time. The
belief in the magical properties of Epiphany water was remarkably wide-spread. I found it among
religious people and those who were not religious
but had the magical world view we often associate with the folk, especially those living in villages.
I also found it in the city. A very sophisticated and
educated city dweller and an avowed atheist also
swore by the power of Epiphany water and gave
me a number of other instances where he had observed the intervention of the supernatural into his
life. We cannot make neat categories and state that
a magical world view is characteristic of uneducated
country folk only.
A similar combination of the practical and the
magical can be found in the area of folk medicine.
Folk medicine includes, in addition to holy water, various herbs and tinctures made from them.
Physical manipulation, bone-setting included, falls
in this category. There is also wide-spread use of
charms and magic actions such as rinsing the face
of a colicky baby with dirty dishwater and wiping it
with the inside of one’s apron or skirt. Some of these
charms or actions need to be performed by a specialist, but many do not. In fact, in the absence of
specialists, people write down charms and instructions for performing actions and say the charms
and perform the magical actions themselves. Cures
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other craft such as crochet and the embroiders also
make pictures, often featuring Canadian scenes.
Embroidery is only one of the folklore forms
that leads to spiritual and physical well-being. In
several villages there are groups that get together
to sing. Some of these groups are formally organized by a local official such as the Dom Kul’tury
(House of Culture) worker. The formal groups
get together to sing for personal enjoyment. They
also perform at various holidays and other community events where they not only sing, but showcase
crafts and foods, and engage in competitions akin
to bake-offs. Some groups get together informally.
In Khmelnitskoe, a group of widows gathers to sing
and chat. We joined them for a birthday celebration that featured food, drink, and plenty of singing. Both formal and informal groups tend to be
multi-ethnic. In the case of services provided by a
village official, multi-culturalism is a government
mandate. But informal groups are also inclusive.
The one in Khmelnitskoe is predominantly Ukrainian, but also has two Russian members and a Kazakh. The songs they sing are also predominantly
Ukrainian, though all members know and perform
Russian and Kazakh songs as well. Maintaining
ethnic purity, so frequently a concern in Ukrainian
Diaspora groups both in Canada and the United
States is just not a concern here. In fact, it was not
a concern in rural Alberta and people made or sang
what appealed to them, regardless of its ethnic origin. Ethnic purity, like maintaining solemnity during rituals or differentiating the magical from the
scientific is not important.
That being said, Ukrainian culture did dominate in many ways. Alevtina Tsvetkova, an ethnic
Russian herself, said that it was because Ukrainians
prize their culture more than other ethnic groups.
Other reasons might be that Ukrainians outnumber
other nationalities in the villages that I visited or that
they, as village founders, have established their culture more firmly. In any case, there are more Ukrainian clubs in various villages, more singing groups
that dress in Ukrainian costume (or what they think
is Ukrainian costume) when they perform. Perhaps
the most striking attestation of this fact were old photographs of weddings. In my effort to get a sense of
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behaviour, such as stealing chickens and scratching up the walls of the groom’s house, was tolerated. Comic and destructive elements are found not
only in weddings but also in calendar rituals such
as Christmas and Maslenitsa/Shrove. People even
talked about the necessity of joking at funerals to
entertain the deceased and stated that this was especially important while washing the body. A serious approach to ritual does not preclude levity.
Throughout my professional career I have sought
to understand why folklore persists. Travelling
through a number of villages fairly quickly as I did
on this trip it became obvious that folklore is necessary for well-being. Perhaps the benefits of folklore stood out with special clarity against the harsh
natural and political environment of Kazakhstan,
but they were impossible to ignore. Those villages
in which people actively engage in various forms of
folklore turned out to be much more cheerful and
friendly. In some villages no one does embroidery
and the only embroidered objects were heirlooms
made by mothers or grandmothers. When I asked
about embroidery, people said that it was a thing of
the past and that the old items, many of which were
indeed treasured, did not really fit in the home any
more. As a result, they gave them to local museums. In Rozhdestvenka, inspired by an elderly and
locally born resident named Klavdia Tereshyna
and a woman who had moved to the village from
Ukraine named Evheniia Bikotserkivets, everyone
embroiders. They do some embroidery of the traditional type on ritual towels called rushnyky and
they do rushnyk designs on pillow cushions and
runners. They also do a very modern adaptation of
needlework, namely embroidered pictures. Many
pictures show scenes reflecting life in Ukraine, or
Ukrainian life as the artists image it to be, but most
pictures have modern and area-specific motifs such
as local flowers and even a mosque. The women
in Rozhdestvenka are also remarkably cheerful.
Their village is not super-prosperous like Orlovka
and neither is it run-down like Krasilovka. But the
women are noticeably happier than women who do
not engage in crafts. I should note that, in northern
Alberta, women with a similar disposition are also
embroiderers or weavers or people who enjoy an-
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the area of water. But the legends voice precisely
the general and abstract hostility that people feel.
Concrete individuals are honoured and cherished,
regardless of nationality.
And this report would not be complete without
the mention of at least a few of the many moving
individual stories that I heard. I talked to a couple
both of whom had tragically lost their spouses and
descended into depression, but then found each
other and recovery and happiness. I talked to several couples who had been together all their long lives
and shared their enthusiasm for Ukrainian song
and other folk arts. There was a man who had become an alcoholic and whose wife and children left
him. He had recovered with the help of his mother
and music and now kept his mother’s house, which
was immaculate and played the accordion while his
mother played guitar.
I am truly lucky that people will allow me into
their lives and talk to me and share their arts.
When we went to Uspenka, the otherwise careful planning of my various trips failed and we were
not expected when we arrived. At first the village
akim, one of the few officials who was an ethnic
Ukrainian, was quite hostile. But when I started
interviewing some of the local residents, the akim
and the other villagers whom he had summoned
decided that what we were doing was actually quite
interesting – they were able to learn about themselves as well as help me learn. As a result, the
akim offered to have us move into his home and
drove us all over everywhere, actually not giving
me as much of an opportunity to stretch my legs
as I would have liked. Again, I am most fortunate
that I have an occupation that is useful to others.
It allows me to travel and to learn. And incidents
like the one in Uspenka reassure me that I am not
just getting something from the people I talk to, but
giving something back. This essay is just the first
of what I hope will be a number of pieces about
Kazakhstan. I hope that the people I talked to as
well as the readers of these words benefit from my
observations and my work.
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the history of ritual practice, I asked not only about
contemporary rituals, but about rituals as they were
celebrated in the past. I also asked to see old photographs and rephotographed whenever I could. In
Kovalevka we were interviewing an elderly Ukrainian woman whose daughter had married one of the
local Germans and moved to Germany when the
Soviet Union collapsed. The younger couple had
come back from Germany to visit. I asked about
weddings and the man who now lived in Germany,
spoke German, and had the very German name of
Jacob Blok, showed the wedding photographs of his
older sisters. They were wearing white dresses, but
on their heads were very Ukrainian-looking wreaths,
complete with ribbons. The weddings had taken
place in Kovalevka and the family, while maintaining
their German identity, saw no problem with adopting
Ukrainian wedding wreaths.
There are ethnic tensions in Kazakhstan. While
this country was under Soviet domination, everyone resented the Russians because it was they who
got the best jobs, the best schooling, the nicest living quarters. Now that Kazakhstan in independent
and ruled by an ethnic Kazakh, albeit one who was
Communist Party head prior to independence, everyone who is not a Kazakh resents the Kazakhs.
Virtually every village akim that I met and all district akims were Kazakhs. The police officers were
Kazakhs. The officials at the border when I flew in
were all Kazakhs. But resentment against any nationality exists in the abstract only. Just as Kazakhs
helped Ukrainians when they first came to settle in
this land, so now individual Kazakhs and Ukrainians and Russians and Germans are on the best
of terms. In Uspenka a Ukrainian family whom
I interviewed had Kazakh neighbours and the little
Kazakh child living next door not only regularly
played at the home of the Ukrainian couple, but
called them baba and dido, the Ukrainian words
for grandma and grandpa. I stayed with Kazakh
families as well as with Ukrainian ones. There are
legends about the past which blame the Kazakhs
for plugging up springs with felt and thus depriving
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ПОВЕРНЕННЯ ВЕЛЕТНЯ
Наталя Мархайчук
Таранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослі
д ження 1918–1932 рр. : монографічні видання, статті, рецензії, додат
к и, таран у шенкознавчі ст уд ії, і люстрац ії, дові д кові матеріа ли /
С. А. Таранушенко ; упоряд. О. О. Савчук, М. М. Красиков, С. І. Білокінь ;
передм. С. І. Білоконя ; підготовка тексту та прим. О. О. Савчука,
М. М. Красикова ; авт. післямови та наук. ред. М. М. Красиков. – Х. :
Видавець Савчук О. О., 2011. – 692 с., 702 іл. – (Серія «Слобожанський світ»,
вип. 1).
вернувся – спочатку через заборону судової
Трійки мешкати в Україні, а згодом, імовірно,
за власним розсудом.
Одним з учасників тієї сумнозвісної справи був С. Таранушенко. На момент затримання (14 жовтня 1933 р.) він обіймав посаду
директора харківського Музею українського мистецтва, що, безперечно, вплинуло на
приписування йому однієї з головних ролей
у псевдоорганізації під назвою «Російськоукраїнський фашистський блок». Відбувши
несправедливе покарання, С. Таранушенко не
лише не втратив снаги до життя, але й, попри
втрату більшої частини своїх архівів, якнайшвидше прагнув повернутися у професію. Долею йому було відведено ще три з половиною
десятиріччя для невтомної роботи на мистецтвознавчій ниві, коли, за влучним виразом
С. Білоконя, «впевненою рукою майстра він
творив широко закроєні праці» 3. І всі ті роки,
відчуваючи тугу за п’ятнадцятиліттям активного наукового життя в Харкові, він не переставав бути відданим Слобожанщині – С. Таранушенко до останніх днів використовував
слобожанську «говірку», а для ґрунтовних
наукових розвідок обирав теми, до розробки
яких підходив у той період життя, який сьогодні прийнято іменувати «харківським».
Протягом останніх десятиліть наукова
спадщина представників харківської мистецтвознавчої школи першої половини ХХ ст.
викликає підвищений інтерес у дослідників історії українського мистецтвознавства. Спадок
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Спочатку колектив упорядників у складі О. Савчука, М. Красикова, С. Білоконя у
2009–2010 роках незначним накладом видав у Харкові в серії «Студії з фольклору
та етнографії Слобожанщини» 1, що її започаткував Обласний центр народної творчості, двотомник праць визначного представника харківської мистецтвознавчої школи
20–30‑х років ХХ ст., українського вченого
і пам’яткоохоронця Стефана Андрійовича Таранушенка (1889–1976), а 2011 року з’явилося
видання в одному томі, значно доповнене як
текстовими, так і ілюстративними матеріалами. І хоча наклад цієї книги теж невеликий
(500 примірників), фахівці можуть придбати її
або ознайомитися з нею в бібліотеках.
Сьогодні відомо, що сформовану на межі
ХІХ–ХХ ст. стараннями викладачів Харківського університету (насамперед проф.
Ф. Шміта) 2 харківську мистецтвознавчу школу, на жаль, очікувала скрутна доля. У середи
ні 1930‑х років її було нещадно зруйновано
за звинуваченнями в участі її кращих представників у контрреволюційній організації
наукових і музейних працівників, діяльність
якої нібито була спрямована на повалення в
Україні радянської влади. Попри реабілітацію
в 1958 році всіх засуджених за цією явно сфаб
рикованою справою, відновлення в Харкові
колишньої слави знищеної мистецтвознавчої
школи так і не сталося – фактично жоден з
фігурантів справи до міста, у якому довелося
пережити найжахливіші місяці життя, не по-
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С. Таранушенко – «знаючий і енергійний дослідник українського мистецтва» 5 (Д. Щербаківський), який підходить до пам’яток «наскрізь серйозно» 6 (В. Січинський), «фахово
і дбайливо» 7 (М. Голубець), «з цілком науковою методою» 8 (В. Січинський). У кожній
рецензії зазначається роль С. Таранушенка в
тогочасному українському мистецтвознавстві.
Зокрема, вказується, що ним «закладається
<...> фундамент, на якому в будучині може
розвинутися ціла наука про українське хатнє
будівництво» 9 (В. Січинський), що він «вводить нові методи – методи мистецького підходу до творів селянського будівництва» 10
(Д. Щербаківський), що його праця «дає читачеві посмак справжнього відкриття, тим ціннішого, що використаного з основним знанням
справи й зрозумінням для вартости відкритого
памятника» 11 (М. Голубець).
Будучи вимогливим до себе, С. Таранушенко, як зауважують усі дослідники його
наукової спадщини, залишався таким і по відношенню до інших. Це засвідчують уміщені у
збірці написані ним рецензії на праці, видані
в Києві, Москві, Полтаві, Львові, Жовкві,
Кам’янці-Подільському, Празі. Крім значного географічного розмаїття, що доводить обізнаність автора рецензій у наукових новинках
з проблем української культури та мистецтва,
вражає і різнобічність інтересів, і величина постатей, праці яких було обрано для рецензування (Хв. Вовк, В. Січинський, А. Лушпинський та ін.).
У рецензіях С. Таранушенко залишається
вірним своєму життєвому кредо, за яким він
«ставив інтереси науки вище за особисті» 12.
Зокрема, у констатуючій частині рецензії
(написаній 1919 р.) на невелику працю свого
земляка та майже однолітка М. Рудинського
«Архітектурне обличчя Полтави», тридцяти
дворічний учений стверджує, що «не суто нау
кові завдання ставив собі автор... Мета його
інша – поділитись своїми враженнями од
полтавських пам’яток, розкрити читачам –
найперше своїм полтавцям – очі на красу
пам’яток, що їх оточують... І це в значній мірі

ІМ

Ф

Е

С. Таранушенка не є винятком. Відтак, доволі
жаданим у середовищі краєзнавців, мистецтвознавців, культурологів стало видання доробку вченого, яке містить, як зазначено в анотації, «бібліографічні раритети, що жодного
разу не перевидавалися, низку архівних матеріалів, а також праць сучасних дослідників» 4.
Том фактично цілком охоплює результати наукової діяльності С. Таранушенка 1918–1932
років – періоду, що став основоположним для
становлення його дослідницького генія.
До книги увійшли розвідки, написані в
Харкові протягом зазначених 14 років. Сьогодні у фондах наукових бібліотек країни зберігаються примірники цих праць, що, з огляду
на значне часове дистанціювання, уже давно
стали бібліографічною рідкістю. Окремі з них,
як‑от «Хата по Єлисаветинському пр. під ч.
35 в Харькові», є цікавими зразками україн
ського книжкового мистецтва першої третини
ХХ ст., а тому зберігаються у спеціалізованих книгосховищах з обмеженим доступом.
Тепер, коли праці вітчизняних дослідників
спрямовуються до об’єктивного висвітлення
«білих плям» історії української культури,
коли дедалі нагальнішим стає розкриття мало
відомих сторінок історії українського мистецтвознавства, музеєзнавства чи етнології,
видання О. Савчука з’являється саме на часі.
Воно покликане не лише зробити доступними
маловідомі праці С. Таранушенка, але й донести до читача багатогранні обшири його професійної діяльності, чому сприяє обрана упорядниками структура збірки.
На початку тому, після змістовної вступної
статті С. Білоконя, подано п’ять монографій
С. Таранушенка, розміщених у хронологічному
порядку. У додатках на кожну з них уміщено
рецензії М. Голубця, В. Січинського, Д. Щербаківського та інших провідних науковців свого часу. Рецензії, крім викладення думок їхніх
авторів з приводу конкретної праці харківського автора, окреслюють місце його постаті в українському мистецтвознавстві, указують на значення його праць у творенні історії
українського мистецтва. Для авторів рецензій
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досягнення науково обґрунтованого результату слід було розгортати думку, якою методологією послуговуватися.
Надзвичайно цікавим для читача має стати й уміщений одразу за текстом вищезгаданої рецензії додаток – стаття С. Таранушенка, написана 1962 року (уже після смерті
М. Рудинського), «М. Я. Рудинський як
мистецтвознавець». Автор констатує, що до
М. Рудинського Стефан Андрійович мав теп
ле, приязне ставлення. Від перших рядків, де
читаємо, що «Михайло Якович Рудинський
був обдарований природою щедро й різностороннє, а до того ж він визначався колосальною
працездатністю» 21, до останніх червоною ниткою проходить висловлена словами самого ж
М. Рудинського ідея, що він «прагнув правди
в громадському й особистому житті і високо розумів свої обов’язки» 22. У написаному
більш як через сорок років після попередньої
рецензії тексті С. Таранушенко знову згадує
працю «Архітектурне обличчя Полтави», називає її «книжечкою» та вказує, що в ній «автор намагається відшукать характерні риси в
архітектурному обличчі Полтави і простежити
їх еволюцію, яку він розглядає як органічний
процес» 23. Безперечно, цей невеличкий текст,
особливу вартість якого складає той факт, що
він публікується вперше, є безцінним штрихом
до портрета «велетня мистецтвознавства». Не
менш цікаві грані С. Таранушенка-науковця
розкривають і його рецензії на праці В. Січинського, А. Лушпинського, А. Скворцова та інших авторів, де, незалежно від статусу дослідника, С. Таранушенко безпомилково вказує
навіть на незначні прорахунки та хиби видань.
У збірці С. Таранушенка також уміщено
дві статті з історії архітектури, три з книгознавства, п’ять розвідок з мистецтвознавства,
десять з музейної справи та окремі публікації
про творчість визначних діячів українського мистецтва ХІХ – першої третини ХХ ст.
(Т. Шевченка, Г. Нарбута, В. Кричевського,
П. Мартиновича, В. Касіяна). Усі вони віддзеркалюють строкату картину наукових інтересів автора в харківський період.
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вдалося Рудинському» 13. Проте підійшов до
такого в цілому позитивного висновку Стефан Андрійович шляхом ретельного, скрупульозного аналізу хиб та погрішностей колеги.
Він справедливо вказав на те, що автор «не
присвятив хатам і пари рядків» 14, «не пробує
приводити порівнянь, а обмежується – в двохтрьох випадках – простим твердженням» 15,
не наводить «ніяких документальних даних,
які б засвідчили...» 16 і т. д. До того ж, розуміючи, що «значна частина дефектів книжки
пояснюється провінціяльністю Полтави ...
(у Полтаві майже неможливо дістати серйозну
книжку по мистецтву, і читач мусить живитись лише “популярною” літературою)» 17, як
серйозний науковець він не дарує авторові, що
«йому осталась невідомою навіть така класична й блискуча праця, як “Ренесанс і бароко”
Вельфліна» 18, «що автор слабо ознайомлений
також і з історією нашого старого будівництва» 19 тощо. Проте його зауваження, попри
доволі вимогливий тон, зазвичай мають конструктивне спрямування, оскільки пишуться
не заради «голої» критики, а задля віднайдення істини. Наприклад, у тексті рецензії С. Таранушенко вдається до полеміки, що «нема
необхідності припускати, що існуюча тепер
ц. Спаса – пам’ятка 17 ст. Можна б було припускати, що той північний притвор прибудовано в 1706 р., коли перенесено було ц. на нове
місце..., але тоді трудно буде зрозуміти, чому
притвор з північної сторони... зберігся настільки ліпше за церкву... Левицький подав... дані
про церкву... Порівнявши розміри Спаської ц.
з розмірами хоч би опублікованих проф. Павлуцьким у “Древностях України” церков, побачимо, що Спаська ц. одна з самих просторих
церковних будівель на Україні... Найпевніш
діло було так: стару трьох або й п’ятиверху
церкву в 1811 р. пересипали і, вибравши кріпке
ще дерево, збудували на місці північного притвору нову одноверху ц. Коли так, то ясно, що
церкву Спаса треба признати памяткою початку 19 в. і у всякому разі не 17 в.» 20. Як бачимо,
С. Таранушенко не просто вказує на припущені автором неточності, а й демонструє, як для
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На особливу увагу заслуговують розділи
ілюстрацій та довідкових матеріалів до попередньої частини. Наукова вартість їх полягає не
лише в тому, що тут в повному обсязі презентовано ілюстрації, схеми та креслення до текстів С. Таранушенка. Важливим є й те, що тут
уміщено з півсотні світлин до біографії науковця, більшість з яких публікується вперше (родинні фотографії, фотокопії основних архівних
документів, невідомі екслібриси (у тому числі
роботи О. Кульчицької з архіву С. Білоконя)),
значно розширюючи уявлення про його життя
і творчість. Крім того, науковий апарат містить вичерпний перелік уміщених ілюстрацій,
скрупульозно зроблені іменний, предметний та
географічний покажчики. Усе це переконливо
доводить високий науковий рівень проведеної
упорядниками роботи.
Своєрідною «перлиною» тому є есеїстична
післямова М. Красикова «Виклик Таранушенка», де автор, свідомо відкидаючи традиційні

підходи та уникаючи викладення відомих фактів творчої біографії С. Таранушенка, створює
концептуальний портрет Майстра. Широкими, розмашистими «мазками» М. Красиков
змальовує фундаментальну постать «безфасадної людини», яка була «моральною скелею» й усе життя прагнула «постійно відчу-
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ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – № 701. – Вип. 37. –
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наук. ред. М. М. Красиков. – Х., 2011. – С. 14.
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вати обов’язок перед Мистецтвом за те, що
воно тобі відкрило» 24 [курсив та пожирнення
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наші. – Н. М.].
На наше переконання, рецензований збірник є значним кроком у вивченні маловідомих
сторінок історії українського мистецтвознавства. Справа, розпочата першим випуском
із серії «Слобожанський світ» видавництва
О. Савчука, обов’язково має бути продовженою, оскільки, здається, своєї черги вже чекає
спадок Дмитра Петровича Гордєєва, Всеволода Максимовича Зуммера та інших учених,
чия наукова спадщина складає безцінний фонд
українського мистецтвознавства.
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СИНТЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ЕТНОЛОГІЇ
ЗАК АРПАТТЯ
Леся Мушкетик
Т иводар М. П. Етнографія Закарпаття. – Ужгород : Ґраж да, 2011. – 416 с.
на схилах Карпат. Його праці, поряд з іншими на подібну тематику, уміщено в збірнику
«Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку»,
підготовленому й опублікованому в ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН України (2013).
Підсумком багаторічної збирацької та
дослідницької праці М. Тиводара на терені
етнології рідного краю стала публікація монографії «Етнографія Закарпаття» (2011),
появу якої він обумовлює потребами «націо
нально-культурного відродження українських традицій в усіх їх локальних проявах.
Пропонований нарис відрізняється від попередніх публікацій з етнографії Закарпаття
тим, що в ньому наведено етнографічне районування українського Закарпаття, розкрито
шляхи становлення і розвитку етнографічних
знань в краї та охарактеризовано майже всі
сфери господарства, матеріальної культури,
сім’ї і сімейного побуту, духовної культури і
світоглядних уявлень» (с. 4).
У І розділі вчений подає історіографію
збирання і дослідження народної культури
краю, починаючи з описів мандрівок етнографів, священиків по тогочасній Угорській Русі
аж до сучасних досліджень окремих теренів етнології. Як відомо, чимало таких описів
здійснили не лише місцеві, а й збирачі з інших
областей України, а також словацькі, російські, угорські аматори та дослідники. Чимало
уваги М. Тиводар приділяє місцевій періодиці
ХІХ–ХХ ст., яка в тогочасних умовах часто
виконувала роль осердя культурного та наукового життя. Із сучасних праць учений називає
чимало таких, що присвячені проблемам етнонаціонального розвитку українців, зокрема,
із цих питань захистили дисертації М. Зан,
О. Малець, П. Ференц та ін.
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За останнє десятиліття помітно підвищився інтерес до вивчення Закарпатського краю,
який приваблює дослідників своєю самобутньою історією, культурою, строкатістю традицій. Окрім сучасних зібрань матеріальної
та духовної культури регіону, тут публікують
твори етнографів та фольклористів минулого,
як, до прикладу, книги М. Лучкая та Є. Сабова; багато нових матеріалів про закарпатського
історика та етнографа Ю. Жатковича віднайшов в архівах та бібліотеках ужгородський
професор Олег Мазурок і опублікував їх разом
з перевиданням праці Ю. Жатковича «Етнографический очерк угро-русских» (2010) та ін.
Про талановитого етнографа, фольклориста,
письменника, філософа, знавця багатьох європейських мов, чиє ім’я замовчувалося в радянські часи, Федора Потушняка підготував
книгу відомий етнограф та історик, професор
ужгородського університету Михайло Петрович Тиводар, де вперше опублікував його розлогу працю з етнографії (2005). Професорові
Тиводару, серед інших праць, належить також
навчальний посібник з етнології, що вийшов
2010 року у видавництві «Ґражда», де він дослідив місце етнології в системі гуманітарних
наук, охарактеризував джерела, методи й методики дослідження, основні школи, напрями
тощо. В окремих розділах подано аналіз важливих термінів та понять, розкрито сутність і
природу етносу, теоретичні проблеми етногенезу й етнічної історії та ін.
У своїх розвідках та висловлюваннях
М. Тиводар доводить, що народна культура
Закарпаття у своїй основі є українською, хоча
її розвій тривав відрубно від інших територій,
тим самим дискутуючи з ідеологами політичного русинства, які всіма силами намагаються обумовити існування окремішнього народу
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Рецензії та огл яди

них груп, які теж не є остаточно усталеними
в науці.
У ІІІ розділі М. Тиводар аналізує традиційні господарські заняття місцевих жителів:
землеробство, скотарство (відомо, що автор
поглиблено вивчав останнє, 1994 р. вийшла
окрема публікація), мисливство, рибальство,
бджільництво, лісопромисли.
У всі віки Закарпаття славилося своїми ремеслами – ткацтвом і вишивкою, гончарством,
художньою обробкою дерева та писанками,
що теж відбилося в монографії дослідника (IV
розділ). Він зазначає, що цим займалися окремі сільські умільці, які зосереджувалися лише
на цих заняттях. Власні спостереження вчений
доповнює розлогими цитатами з творів інших
дослідників на цю тематику. Зрештою, подібні
уривки подибуємо і в інших розділах.
Свої особливості та специфічні риси в
кожній місцевості мають поселення, садиби
та житла українців-русинів (V розділ). Що
стосується народного одягу, то М. Тиводар
зауважує, що локальні комплекси чоловічого і
жіночого вбрання тут розвинулися впродовж
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., раніше строї були однаковими в усіх етнографічних
груп. Відомо, що одяг закарпатських русинів
є дуже мальовничим, зокрема, на це вплинули
пастуший побут та народний одяг іноетнічних
сусідів; учений подає його опис за місцевостями. У розглядуваному розділі та й у монографії загалом віднаходимо дуже багато діалектних назв і запозиченої лексики, яка може
різнитися навіть у мові сусідніх сіл. З власного
досвіду можемо сказати, що угорськими запозиченнями є такі традиційні частини вбрання, як «гаті» – штани, «бочкори» – постоли,
«уйош» – куртка з домотканого сукна та ін.
Так, поряд зі словом вікно можуть паралельно
вживатися визор (діал.) та оболок (угор.). А в
піснях «чардаш-калап» (угор. чардаш-капелюх) символізує вільне парубоцьке життя.
Розділи VII та VIII присвячені громаді та
громадському побуту, а також сімейним обрядам і звичаям, пов’язаним з народженням,
шлюбом та похованням. У наступному ІХ роз-
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У ІІ розділі, що має назву «Етнічна територія та етнокультурний розвиток українського етноісторичного Закарпаття», М. Тиводар
спершу подає короткий огляд історії краю,
який свого часу належав до різних територіальних утворень, його межі часто зміщувалися, що свідчить про складну історичну долю
Закарпаття, яке Михайло Драгоманов свого
часу назвав «країною зраненого брата». Так
само змінювалися і його назви, яких було
дуже багато, у зв’язку з чим чеський письменник, дослідник краю Іван Ольбрахт 1932 року
написав: «Ця земля є ще без імені, чи ліпше
сказати, має їх забагато для того, щоб могла
його мати», що в майбутньому призвело до
спекуляцій на цю тематику. Недарма знаний
ужгородський фольклорист Іван Сенько свої
краєзнавчі студії назвав «Земля з іменем»
(1998), тим самим підносячи славне ім’я Срібної землі.
У цьому самому розділі М. Тиводар подає
огляд етнокультурних та етнодемографічних
процесів у краї, починаючи з найдавніших
часів. Свої спостереження етнічної структури населення в різні періоди автор ілюструє
таблицями, що значно підвищує вагу проведеного дослідження, свідчить про його сучасний вимір.
Багато років поспіль учений працював над
проблемою етнографічного районування Закарпаття, яку він озвучував на конференціях
(Карпатика, 1999 та ін.). Питання це є дуже
складним, адже в різні періоди і в різних працях знаходимо чимало варіантів найменувань
жителів краю, включно із самоназвами, які
часто не узгоджуються між собою. Цілком
обумовленим нам видається поділ місцевих
українців на гуцулів, бойків, лемків та долинян, де гуцули є субетносом українського
народу, решта – етнографічними групами.
Своєю чергою етнолог поділяє волинян на
марамароських, боржавських, ужанських та
перечинсько-березнянських, детально характеризуючи їх, і пожвавлюючи їх опис зразками пісенного фольклору. Водночас учений
уточнює і самі поняття субетносів та етніч-
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тут збереглися найдавніші форми слов’янських
вірувань, культів, світогляду, звичаїв і матеріальної культури» [1, с. 164].
Ці традиції описано в останньому Х розділі «Світоглядні уявлення». Він містить аналіз
архаїчних складових народного світобачення,
пов’язаних з душею, першоелементами світу і
світотворення, таких, як вода, земля, вогонь,
повітря, небо, сонце тощо. До пір року й окремих днів подано чимало народних прикмет.
Описано тут і персонажів місцевої демонології, а також ворожіння та його основні концепти – хрест, межа, любовна магія, зурочення
та ін. Уміщено також дані з фольклору, які автор черпає з власних польових досліджень чи
різнопланових публікацій. Так, низку різно
тематичних збірок переказів, биличок, бувальщин, усних оповідей видав письменник та
збирач фольклору Юрій Чорі.
Інтерес до монографії підвищують кольорові та чорно-білі ілюстрації, що репрезентують народну культуру різних місцевостей
Закарпаття.
Таким чином, монографія М. Тиводара є
комплексним синтетичним виданням з етнології
Закарпаття, з урахуванням його регіональнолокальної специфіки; вона охоплює широкий
спектр питань і є першим подібного штибу виданням, яке може зацікавити як науковців, так
і широкий читацький загал.

1. Потушняк Ф. Закарпатсько-українська
етног рафія: значення, історіографія, завдання,
проблеми та їх вирішення, елементи та їх роз-

міщення // Тиводар М. П. Життя і наукові пошуки Ф. Потушняка. – 2-е вид. – Ужгород : Ґражда,
2005. – 284 с. : іл., м/о.
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ділі охарактеризовано систему календарних
свят та звичаїв, які відповідно описано за календарем, починаючи із зимових свят. Відомо,
що на Закарпатті збереглося багато своєрідних старовинних обрядів (серед яких «забави
при мерці», про які писали В. Гнатюк, З. Кузеля та ін.), різних ігор (наприклад, із приспівом «гоя, дюндя, гоя», які вивчав І. Панькевич
та ін.), дуже багато про це писали в місцевих
часописах, ці дані теж подає М. Тиводар.
В описах обрядів наведено чимало паремій, зокрема з довготривалим чи короткочасним прогнозуванням погоди тощо. Цікавим доповнен
ням до обрядової тематики може слугувати
книга угорського вченого Елека Барта «Світ
звичаїв греко-католицьких свят», що 2007
року вийшла в перекладі українською мовою
в Ужгороді, де вміщено чимало даних і щодо
Закарпаття.
Завдяки особливостям географічного розташування та історичного розвою тут добре
збереглися народні вірування. Федір Потушняк писав: «Гори консервували те, що
хоч раз попало їм в обійми, консервували як
саме населення, так його давні етнографічні
особливості. Тут народна культура, дійшовши певного ступеня розвитку, ізольована від
зовнішніх впливів, залишалася незмінною
впродовж десятків років. Завдяки цій ізоляції
та прив’язаності населення до своїх традицій,
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МОВНА ПОЛІТИК А В УКРАЇНІ ОЧИМА
АВСТРІЙСЬКОГО СЛАВІСТА
Юрій Бідношия
Moser Michael. Language Policy and the Discourse on Languages in Ukraine
under President Viktor Yanukovych (25 February 2010 – 28 October 2012). –
Stuttgart : Ibidem, 2013. – 495 p.
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Із найпомітніших в україністичному доробку
професора слід назвати «Причинки до історії
української мови» (книга витримала вже три
видання – 2008, 2009, 2011) та монографію
«Тарас Шевченко і сучасна українська мова:
спроба гідної оцінки» (вийшла німецькою мовою 2008 року та українською 2012 року).
Своє нове англомовне дослідження «Мовна політика та дискурс про мови в Україні за
президентства Віктора Януковича (25 лютого
2010 – 28 жовтня 2012)» М. Мозер присвятив актуальній соціолінгвістичній проблематиці. Автор зауважує, що видає цю монографію до 150-річчя сумнозвісного Валуєвського
циркуляра (1863), спрямованого на заборону
української мови. Цим, вочевидь, підкреслено,
що проблеми розвитку й нормального функціо
нування української мови вкорінені в імперській політиці минулих століть і що сьогодні ці
проблеми не в останню чергу створюють прибічники оновленої імперської ідеології.
У передмові автор висловлює впевненість
у тому, що українська мовна політика та мовний дискурс, проаналізовані в його книзі,
«мають величезне значення не тільки для
України, але, в кінцевому рахунку, і для всієї
Європи». Праця висвітлює насамперед мовну
політику протягом перших двох з половиною
років президентства В. Януковича, фактично
найновішу історію мови, проте англомовному
читачеві потрібна також інформація про історію давнішу. М. Мозер дає енциклопедично
стислий та фахово виважений опис розвитку
української мови від часів Київської Русі до
сьогодення. Учений зазначає, що українська
мова «поступово розвинулася після розпаду

У видавництві «Ibidem» вийшов черговий,
122‑й, том у серії «Радянська й пострадянська
політика та суспільство». Автором монографії є Міхаель Мозер – відомий австрійський
славіст, професор Інституту славістики Віденського університету, декан філософського факультету Українського вільного університету
(Мюнхен) та професор Католицького університету ім. Петера Пазманя (Будапешт). Професор Мозер є фахівцем зі слов’янських мов,
автором понад 250 праць; протягом останніх
десяти років він зосередився переважно на
українській мові (корінний австрієць Міхаель Мозер казав в інтерв’ю, що українська
мова давно належить до його улюблених і
має величезний вплив на його власне життя).
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праслов’янської мови близько 600 року н. е.»
(як і сусідні слов’янські мови – російська,
польська, словацька, білоруська).
У першому розділі монографії йдеться про
сучасний стан української мови, її поширення, сфери вживання, про оцінку громадянами
України мовної політики держави, а також про
прихильників концепції двомовності.
Другий розділ присвячено розглядові
«Європейської хартії регіональних та міноритарних мов». Описано, як цей документ ухвалювали українські парламентарі, які процедурні порушення та суттєві помилки в перекладі
мали місце. У підрозділі «Велика помилка»
автор пише, що цей документ покликаний захищати мови, що зникають, а російська ніяк не
відповідає цьому критерію (с. 75). Навпаки,
стверджує М. Мозер, саме українська мова в
деяких регіонах України потребує захисту.
У третьому розділі – «Віктор Янукович
та українська мова» (с. 89–123) – автор
об’єктивно, без замовчування неоднозначних
фактів пише про походження політика, його
біографію, погляди, електоральну базу, а також його вплив на мовний розвиток в Україні.
Одним із головних розділів книги є четвертий – «Русский мир» та «співвітчизники»
(с. 123–180). Спочатку автор порівнює становище української меншини в Російській Федерації зі становищем етнічних росіян в Україні
(наприклад, українці, третя національна група після росіян і татар, не мають у РФ не те
що україномовних шкіл, а навіть класів). Далі
М. Мозер детально описує сутність «русского
мира» – цієї, за його визначенням, «сучасної
державної ідеології Росії» (с. 140), концепцію
«святої Русі», вплив офіційної Росії на Україну та українців. На особливу увагу заслуговує
висновок австрійського вченого про повернення офіційних російських кіл до імперського
дискурсу XIX – початку XX ст. з його запереченням існування української мови та українського народу.
Наступні розділи присвячені поглядам на
мовний розвиток в Україні речників правлячої Партії регіонів: «Яструб в українській
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мовній політиці: Вадим Колесніченко»
(с. 181–211), «Дмитро Табачник та українська мова в освітній сфері» (с. 211–247),
«Олена Бондаренко та українська мова в
електронних ЗМІ» (с. 247–260). Погляди
Вадима Колесніченка, наприклад, автор характеризує так: «Висловлювання Колесніченка виразно демонструють сутність нинішньої
боротьби за “право людини на рідну мову” в
Україні. Та сама особа, що постійно говорить
про “європейські цінності” та необхідність
демократизації України, зокрема у сфері законодавства про мови, регулярно робить заяви, що характеризують її як тоталітарного
політика-неосталініста, який виробив для себе
специфічну пострадянську новомову, перепов
нену екстремістською риторикою ненависті»
(с. 414–415). З прикрістю мусимо погодитися із висновком професора Мозера про те,
що «ті представники партії влади, які беруть
активну участь в українській мовній політиці,
ставляться до української мови та ідентичності
лише за схемами, добре відомими з імперських
та радянських часів... вони тримаються за образ української, як неповноцінної або “забрудненої” мови з малою або нульовою цінністю
порівняно з “великою і могутньою” російською
мовою» (с. 414).
У восьмому розділі монографії (с. 261–
291) розглянуто проект мовного закону від
7 вересня 2010 року, його критику в Україні,
оцінки Венеціанської комісії, Верховного комісара ОБСЄ. У дев’ятому та десятому розділах
(с. 291–412) детально описано події, пов’язані
з прийняттям закону «Про принципи державної мовної політики» за проектом В. Колесніченка та С. Ківалова, його сприйняття в Україні та за кордоном.
У висновках до праці Міхаель Мозер дає
таку оцінку прийнятому закону про мови:
«З огляду на природу “боротьби за рідну російську мову” у теперішніх політичних умовах, закон є нічим іншим, як першим кроком
до впровадження російської як другої державної мови. Цей наступний крок, швидше
за все, відкине Україну до ситуації, що на-
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Рецензії та огл яди

сятиліть радянської влади населення України
звикло до переважно російськомовних ЗМІ...
По-друге, більшість власників українських
ЗМІ – які в більшості є російськомовними
олігархами – самі з різних причин активно не
зацікавлені у зміцненні української мови. Потретє, україномовні, безперечно, стають жертвою власної двомовності, тому що вони загалом
готові споживати інформацію російськомовних
ЗМІ, а російськомовні часто не сприймають
україномовні ЗМІ (інколи через недостатній
рівень володіння українською). Тому, аби розширити свою аудиторію, ЗМІ частіше використовують російську мову» (с. 58).
Рецензована монографія вирізняється не
тільки багатством фактичного матеріалу, логічністю викладу, лінгвістичною ерудицією
автора, але й стриманим академічним гумором. Нові ракурси бачення наших застарілих
проблем та їхня об’єктивна аргументована
оцінка ставлять книгу Міхаеля Мозера в один
ряд із класичними працями з української соціолінгвістики – наприклад, відомою книгою
Юрія Шевельова «Українська мова в першій
половині двадцятого століття (1900–1941).
Стан і статус» (яку, до речі, теж написано
англійською).
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гадує радянські часи – іншими словами,
до катастрофічного білоруського сценарію.
Тому саме приклад України переконливо
демонструє, що не тільки захист регіональних та міноритарних мов, але також захист
і зміцнення державних мов може бути дуже
важливим внеском у підтримання мовного
розмаїття у Східно-Центральній і Східній
Європі» (с. 418).
Для українського читача дослідження австрійського вченого цінне можливістю зіставити власне бачення проблеми з прихильним
до української мови, та все ж стороннім, більш
об’єктивним, поглядом. Наприклад, М. Мозер
наводить статистичні дані про реальне співвідношення російськомовної та україномовної продукції в книговиданні, у ЗМІ тощо: у
2003 році україномовні книжки становили
лише 5,5 % на книжковому ринку України; на
радіо україномовні передачі – 28 % ефірного
часу; з 263 пісень на 8 радіостанціях україномовних менше 5 %; у 2011 році українською мовою видано лише 13 % примірників друкованих
ЗМІ (с. 55–56). Автор дослідження зазначає:
«Міцну позицію російської мови як в електрон
них, так і в друкованих ЗМІ можна пояснити
кількома чинниками. По-перше, за багато де-
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
Курочкин Александр. Этническая мозаика современной праздничной культуры Украины. Современное
состояние праздничности в Украине отличается идеологической эклектичностью, присутствием обычаев и традиций разнородного содержания и происхождения. В статье делается попытка выстроить определенную типологию
праздников в зависимости от того, как они репрезентируют фольклорно-этнографические компоненты культуры.
По мнению автора, в нынешних условиях агрессивной глобализации и угроз нивелирования этнично маркированные
праздничные традиции выполняют не только художественно-эстетическую и развлекательную функцию, но и
выступают важным инструментом сохранения национальной памяти и самосознания.
Ключевые слова: праздник, фестиваль, культурная традиция, инновация, аутентичный фольклор, фольклоризм, межкультурное взаимодействие.
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Борисенко Валентина. Трансформация свадебного обряда на протяжении века (на примере с. Ивча Литинского района на Винничине). В статье поставлена проблема проследить динамику изменений в бытовании
свадебной обрядности на примере конкретного села Ивча Литинского района на Винничине на протяжении почти
столетнего отрезка времени. В 1922 году талантливым студентом Винницкого института народного образования
Костей Брезкуном было сделано полное описание свадьбы в этом селе. Из него видим, что структура обряда сохранялась традиционная. Но в тяжёлые годы Голодомора обрядность заметно упростилась и часто вовсе не соблюдалась. Следующие записи 1972 и 2013 годов позволяют проанализировать трансформацию обрядности, проследить
изменения и понять основные причини этих изменений в традиционной культуре.
Ключевые слова: свадьба, свадебная поэзия, обычаи, обряд, Подолия, традиция, трансформация.

ІМ

Ф

Бондаренко Галина. К вопросу сохранения локального типа традиционной культуры в полиэтнической
среде (на примере украинских сёл Вильнюсского района Литвы). В статье, написанной на материалах полевых
исследований автора, рассматривается локальный тип традиционной культуры украинцев Волыни, переселившихся
в Литву в первой половине XIX века. Жители украинских сёл Гейсишки, Айраны, Европа, проживая в близком
соседстве с поляками, литовцами, русскими старообрядцами, заимствовали ряд явлений из культуры и быта этих
народов, сохраняя при этом собственную украинскую идентичность и региональный (полесский) тип традиционной
культуры. Анализируется современное состояние украинской этнокультуры в исследуемых сёлах, межкультурные
влияния и заимствования.
Ключевые слова: локальный тип культуры, украинцы Литвы, межкультурные влияния.
Боса Любовь. Особенности этнокультурных взаимоотношений населения Южного Поднепровья (в
условиях модернизационных преобразований в ХІХ–ХХ веках). В статье анализируются особенности
этнокультурных взаимоотношений и трансформаций в Южном Поднепровье в условиях модернизационных процессов. Задействуются преимущественно письменные и устные нарративные источники. Привлекаются и сравниваются материалы модернизационных практик по исследованиям зарубежных авторов.
Ключевые слова: модернизация, традиция, этнокультурные отношения.
Боряк Елена. Этнокультурные взаимодействия в условиях украинско-белорусского пограничья (на материалах погребально-поминальной обрядности Черниговского Полесья). На примере обрядных действий погребально-поминального цикла, характерных для Западного и Центрального Полесья в целом и Черниговского
Полесья в частности, выявлены черты этнической гомогенизации и нивелирования промежуточных зон, а также
признаки локальной специфики соответствующих обрядов в зоне белорусско-украинского пограничья.
Ключевые слова: украинско-белорусское пограничье, Украинское Полесье, Черниговское Полесье, погребально-поминальная обрядность, этническая гомогенизация, культурное взаимодействие.
Щербак Инна. Межконфессиональные практики в этнически смешанных поселениях Закарпатья. В статье рассматривается религиозный аспект брачно-семейных отношений между представителями разных конфессий
на Закарпатье. Освещается церковная и внутрисемейная практика заключения конфессионально смешанных браков
и крещения детей, рождённых в таких браках.
Ключевые слова: конфессии, конфессионально смешанные браки, Закарпатье.
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Порицкая Ольга. Культурные взаимовлияния в традиционном семейном быту полиэтнической среды
Закарпатья. Закарпатская область – местность, где проживают представители разных национальностей, она граничит с пятью государствами, в её истории сочетается история европейской и восточноевропейской цивилизаций.
На протяжении своей истории этот край, находясь в составе разных государств, испытав влияние многих соседних этносов и религий, сформировал самобытный подтип украинской культуры. В статье рассматривается быт современной закарпатской семьи, прослеживаются традиционные черты семейного быта, характерные в целом для
украинской семьи, и исследуются новые реалии, формирующиеся под влиянием новых социально-экономических
факторов и культурных взаимовлияний украинцев и представителей национальных меньшинств, исторически проживающих с ними рядом.
Ключевые слова: Закарпатье, традиционная семья, современный семейный быт, «заробитчанство».
Васянович Александр. Украинско-еврейские культурные параллели (по материалам народного метеокалендаря). В статье на основе полевого материала рассматриваются метеорологические представления украинцев, касающиеся «еврейских кучек» и некоторых их проявлений в традиционных украинских верованиях о
неблагоприятных явлениях погоды в отдельные периоды года.
Ключевые слова: верования, народный календарь, метеорологические знания, «еврейские кучки», дождь.
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Буйских Юлия. Мифологические представления украинцев Юга: иноэтнические влияния. На основе первичной систематизации и анализа полевых материалов, собранных среди украинского населения некоторых
местностей историко-этнографического региона Юга Украины (преимущественно Северного Причерноморья),
в статье освещаются особенности современного бытования мифологической традиции украинцев в поликультурной
среде региона. Отдельно рассматриваются представления о таких мифологических персонажах, как вихрь, ведьма,
«ходячий» покойник, домовой.
Ключевые слова: Юг, украинцы, мифологическая традиция, мифологические представления, вихрь, ведьма,
«ходячий» покойник, домовой.

ІМ

Конвай Валентина. Этнокультурная специфика транснациональных браков (на материалах Украины и
Италии). В статье исследуется этнокультурная специфика, взаимовлияние и взаимодействие, взаимопроникновение, параллели предсвадебного и свадебного циклов украино-итальянских браков.
Ключевые слова: сватанье, обручение, свадьба, традиции, каравай, рушник, верования, этнокультурные особенности.
Гудченко Зоя. Традиционная сельская застройка в Украине (трансформации и иноэтнические влияния).
В статье исследуются трансформационные процессы, которые произошли в украинском традиционном жилищном
строительстве на протяжении второй половины ХХ в. вследствие изменений в системе сельского хозяйствования
под влиянием исторических, экономических, политических и глобализационных факторов.
Ключевые слова: сельская застройка, традиционное жилище, трансформации, строительные материалы, декорирование, модернизация.
Таран Елена. Трансформация архаических элементов предпогребального цикла украинцев и русских в
Северной Николаевщине. В статье на основе полевого материала отображается современное бытование архаических элементов предпогребального цикла похоронно-поминальной обрядности украинцев и русских в Северной
Николаевщине и его взаимосвязь с традиционной культурой повседневности.
Ключевые слова: Николаевская область, похоронная обрядность, покойник, смерть, приметы.
Величко Татьяна. Межкультурные взаимодействия в традиционной культуре населения Крыма (на
примере украинских поселений). В статье рассматриваются проблемы формирования традиционной украинской культуры Крыма, предложена классификация крымских сёл с украинским населением, исследована степень
межкультурных взаимовлияний украинцев с представителями других этнических общностей.
Ключевые слова: межкультурные взаимовлияния, этнокультурная адаптация, миграции, этническая идентичность.
Бидношия Юрий. Диалектные тексты зарубежных украинцев как источник для этнографических исследований. В течение 1998–2007 годов зарубежные и украинские диалектологи издали четыре больших сборника
диалектных текстов автохтонного украинского населения Румынии, Словакии и Польши (записи 1959–2006 годов,
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общий объем – 1213 страниц транскрипции). В статье рассмотрены методологические особенности этих сборников
и возможность их использования в качестве источника для этнографических исследований.
Ключевые слова: диалектная текстография, автохтонные украинцы за рубежом, этнографические исследования.
Куринная Марина. Система погребальной обрядности в контексте этнической идентичности чехов Юга
Украины (на материалах этнографических исследований Запорожской области). Статья посвящена погребальной обрядности потомков чешских переселенцев, проживающих в Мелитопольском районе Запорожской
области. Наряду с традиционными элементами, которые определяют этническую идентичность чехов, выделена
группа обычаев и обрядов, появившихся в результате межэтнических взаимовлияний. Представлен погребальный
обрядный фольклор, распределённый согласно с возрастными, половыми и тематическими характеристиками.
Ключевые слова: погребальная обрядность, погребальный фольклор, чешские переселенцы, межэтнические
взаимовлияния, Мелитопольский район.
Ткаченко Виктор. Рукописное наследие Василия Кравченко о происхождении крашанки и писанки.
Впервые публикуются материалы В. Кравченко, посвящённые исследованию писанкарства, из архива ИИФЭ
им. М. Т. Рыльского НАН Украины.
Ключевые слова: В. Кравченко, архив, писанка, крашанка, исследование.
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Щербий Григорий. Современная культура жизнеобеспечения населения большого города. В статье
рассматриваются изменения в культуре жизнеобеспечения современного населения больших городов. На примере явлений материальной культуры (жилище, кулинарные традиции, одежда) сделан анализ факторов влияния на
формирование новых стереотипов эстетики и комфортности быта, рассмотрены соотношения этнических и интерэтнических элементов в этих процессах.
Ключевые слова: культура жизнеобеспечения, глобализация, урбанистическая культура, локальная этническая культура, массовая культура.

ІМ

Кононенко Наталия. Этнокультура украинцев Казахстана. В статье анализируются особенности
этнокультурных процессов в украинских сёлах Казахстана, которые были обнаружены во время собственных
экспедиционных исследований. Цель работы – проследить динамику изменений в традиционной культуре местного населения, выяснить уровень его адаптации к новой среде, изучить мнения о постсоветском мире и изменениях
в новообразовавшихся национальных странах, провести канадско-украинские параллели. Во время сбора полевых
материалов удалось зафиксировать информацию о сохранности языка в рамках очерченного ареала, некоторых составляющих традиционной культуры (семейная и календарная обрядность, народная медицина, народная одежда,
ремёсла и промыслы и др.), что и стало предметом изучения данного исследования.
Ключевые слова: Казахстан, полевые исследования, этнокультура украинцев, антропогенные факторы.
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Olexandr Kurochkin. Ethnical Mosaic of Modern Ukrainian Festive Culture. The modern state of the festivities in
Ukraine is distinguished by ideological eclecticism, actual miscellaneous customs and traditions of manifold content and origin.
The article attempts to arrange a certain typology of the festivals dependent on their representativeness of the cultural folkloric
and ethnographic components.
Current reform of the festivity system in Ukraine should be interpreted as an evolutionary form of the transition process,
which involves a gradual change of festivity traditions, their modernization and consolidation in the social life.
Analysis of the processes that occurred and are still in progress in the festive and ritual sphere of life of the Ukrainian society
in the age of independence, allow singling out such key vectors of its transformation. Firstly, it is the revival of ancient religious
and folk festivities and rituals; secondly, modification of the festive rituals and behavioral stereotypes, introduced in Soviet era;
thirdly, introduction and consolidation of new festive traditions or the ones that were before unknown in our areas.
The format of folklore-ethnographic festivals is convenient for promoting the heritage of the titular nation and its separate
local, regional, ethnographic groups. One of the forms of realization of the constitutional rights of the different national and
ethnical minorities is the holidays of such minorities that have gained significant popularity over the last two decades. The main
initiators of conducting such events usually are public state cultural organizations; today in Ukraine there are more than 300 of
them that have the support of central and local authorities. The geographic allocation of the festivities of ethnic minorities reflects
the geographic allocation of the settlements of different ethnic groups in Ukraine.
From the author’s viewpoint, subject to the present-day aggressive globalization and the danger of annihilation of leveling,
the ethnically marked festive traditions act not only as artistically esthetic and entertaining factors, but also as an important
means to the national remembrance and self-consciousness preservation.

ІМ

Ф

Valentyna Borysenko. Transformation of Wedding Ritual throughout the Century (By Way of Ivcha Village,
Lityn District, Vinnytsia Region). The article “Transformation of Wedding Ritual throughout the Century (By Way of
Ivcha Village, Lityn District, Vinnytsia Region) by Valentyna Borysenko takes up traditional structure of the wedding ritual
based on a recording of the wedding, made by Kost Brezkun, student of Vinnytsia Institute of People’s Education, in 1922.
While teaching in the Vinnytsia region, for three years he observed and recorded folkloric and ethnographic data, especially
wedding related, in the old village of Ivcha. This recording was submitted to the Ethnographic Committee of the All Ukrainian
Academy of Sciences (1921–1934), materials of which are stored in the Archive research funds of manuscripts and phonorecordings of M. T. Rylsky Institute of Art, Folklore Studies and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Based on the detailed recording of a ritual from a specific village, one can trace the dynamics of changes that occurred
throughout almost a hundred years’ time period. Kost Brezkun described the premarital phase of the ritual, the young man
proposing to a girl, which by local tradition, consisted of two parts. The description contains such elements of the ritual as
announcement of the commandments in church after the proposal and inviting guests to the wedding. During the wedding
itself, the descriptor specifically highlights the Saturday, when actions associated with ritual separation of the newlyweds from
unmarried youth occur. It entails unbraiding of the girl’s hair, making of the wedding ritual bread – korovay, taking away the
wedding tree, and the collective youth sitting of the newlyweds.
Describing the main wedding day, the author of the recording singles out Sunday, when traditional structural components
of the ritual are performed. They are the church wedding, dinner at the groom’s house after the wedding and the return of the
bride with the bridesmaids to her house.
After that, the groom comes to his bride with his entourage (his best men, groomsmaids, matchmakers and musicians) for
the ritual culmination – the final sitting of the newlyweds. This is preceded by a couple of actions, which have an ancient origin.
They are: symbolic washing of elder’s and best man’s hands from groom’s entourage and treating them to some cheese. Only
after that mother-in-law greets her son-in-law, which has to be done with bread; and the groom with the guest are invited to the
house. At the table, brother of the bride bargains with groom’s relatives, asking for a ransom for his sister. After all the actions,
which are accompanied by singing, the groom finally sits next to his betrothed. The main wedding feast – the sitting of the
newlyweds – begins. After dinner the guests, mostly young people recreate themselves with dancing. Closer to the evening time
the bridesmaids leave and get ready for tying a headdress around the bride’s head, which is called capping. The ritual of dividing
the sacramental bread – korovay, mother-in-law meeting her daughter-in-law and wedding sketches on the next wedding day
are also described. By analyzing this data and by comparing it with the following recordings we can draw a conclusion about
noticeable changes in the traditional culture of Ukrainians.
Halyna Bondarenko. To the Issue of Traditional Culture’s Local Type Preservation in Polyethnic Environment
(By Example of Ukrainian villages in the Lithuanian Vilnius District Municipality). The article is based on a field study
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by the author and describes the local type of traditional culture of Ukrainians that moved from Volhynia to Lithuania in the first
half of 19th century. Ukrainians living in villages Gejsiškės, Airėnai, Airupė are close neighbors to the Poles, Lithuanians, and
Russian Old Believers and therefore they adopted some of the cultural and living practices of these people, at the same time
maintaining their own Ukrainian identity and regional (Polissia) traditional culture type. Current status of Ukrainian ethnic
culture in the above mentioned villages, intercultural loans and exchanges are analyzed.
From the moment when Ukrainian families migrated to the Vilna region in 1903, up until the second half of the 20th
century, traditional pursuits of peasants, rural construction and crafts were preserved. Food preferences and culinary traditions
of Ukrainians remained almost unchanged, dishes borrowed from neighboring nations’ cuisines (zeppelins, pelmeni) only added
to the basic eating patterns, both everyday and festive. Among the ritual dishes there were Lenten cookies – so called “larks”
and “harrows” (“borony”), they were baked for the kids on the Forty Martyrs day, and for the Christmas Eve celebration koliva
(“kutya”) was prepared from grains of barley. Korovays were baked for wedding celebrations, and wheat with honey was a staple
memorial meal.
Among the family rituals, wedding rituals are preserved the best: marriage proposal, baking and decorating of the korovay,
making of the wedding tree, dressing the elder with rushnyk, and presenting guests with korovay.
Calendar rites of Ukrainian villages in Vilnius district preserved a lot of traits, inherent to the calendar rituals complex of
Polissia. In particular, the rituals of spring calling of birds (larks), cleansing rituals of Holy Thursday, Easter traditions, rituals
associated with Whitsun, St. John the Baptist Day, and the New Years-Christmas cycle were quite distinct.
On Whitsun, as well as in the Polissia of the Volyn region, shepherdess adorned cows with wreaths. While managing
personal agricultural activities, and at dawn of collective farming, dozhinki were carried out in the fields: people encurled a
“beard” in the field, and sang traditional obzhinki songs.
Mixed ethnic composition of the region encouraged the popularity of interethnic marriages; the ethno-confessional situation
has changed. Catholicism slowly replaces orthodox affiliation of the Ukrainians, which for a long time has been one of the marks
of their national identity. In families of mixed affiliations main holidays of both confessions are celebrated. Representatives of
the older generation still preserve their own language, which exists in one of the dialects of Volyn and Pidlachia. Their children
speak Russian, and their grandchildren speak Lithuanian and Polish. The desire to adapt to the social environment of the
country pushes representatives of local ethnic communities to abandon the values of motherland culture, and find their identity
in the system of professional, corporate and family relationships. Moreover, the powerful influence of popular culture and
globalization threatens not only them, but also the titular ethnic group of the country.

ІМ

Liubov Bosa. Peculiarities of the South Dnieper Populace Ethno-Cultural Relations (Subject to the 19th – 20th
Centuries’ Modernizations). The goal of the article is to analyze the characteristics of ethnic and cultural interrelations and
transformations in the territory of the South Dnieper in the context of the modernization reforms of the 19–20th centuries.
The study is based on both, published and unpublished narrative materials: information from the priest of Vilshany village,
V. Lobachevsky; stories recorded by J. Novitsky, D. Yavornytsky, A. Kashchenko, and A. Afanasyev-Chuzhbynsky, fieldwork research materials the author collected during the years 2011 and 2012. The study applies the theory of modernization.
The article focuses on the fact that the process of modernization is seen on two levels: as the one that stems from the internal
logic of social development and is a cultural response to external challenges; and one that is initiated from the outside, usually
by foreign metropolis’ or domestic authoritarian regimes. It is shown that South Dnieper is a unique socio-cultural and natural
landscape phenomenon. Being in the area of inter-ethnic cooperation has caused the tendencies for cultural integration of the
nations, and also for their singularity. This particular area also made possible the emergence of their own socio-cultural modernization project – the formation of the Zaporozhian Cossack community, as a response of the ethnic Ukrainians to external
challenges. However, the destruction of the Sich and dispersal of Cossacks, the land faced geographical, landscape and sociocultural changes unknown to other Ukrainian lands. Another large-scale experiment, spatial expansion of the Russian Empire
in the 18th century for government foreign colonization, was aimed at the rapid integration of these lands into the empire, and
the use of their advantageous strategic location and vast natural resources. All of this reflected on the Ukrainian relations with
foreign colonists. Despite numerous cases of ethno-cultural borrowings in the everyday life of the residents of the region, living conditions and the status of the new settlers, due to government’s initiatives, were different from those of the Ukrainian
population, which caused controversy. Agricultural colonization period was the time of creation of new settlements and division
of land, which was reflected in folk tales. In the article, attention is paid to the characteristic traits of the settlers’ everyday life
in the numerous government-created communities; and a picture of environmental destruction on the Cossack land and the
negative perception of it by the indigenous population is shown. In the early 20th century, rural workers raised concerns about
the widespread excessive exploitation of natural resources by the new settlers. During the 20th century, these trends have only
intensified. Deployment of hydropower and reservoirs, the organization of complex hydro-technical structures, clearing bill and
the modernization of agriculture, development of new industrial regions were the most ambitious programs of the economy in
the USSR. It is noted that the common feature of these projects is not only their extraordinary cost, duration and complexity of
implementation, but also the specific use of natural resources and the consequent radical transformation of the environment and
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the uncertainty of their effects in social, environmental and economic spheres. We provide evidence, gathered from peasants, on
the devastating effects of such processes in their lives. Also, we present analogues between Soviet experiences of modernization,
in global practice, and the modern domestic economic trends. Thus, it is concluded that the current global problems are intertwined with regional and national governments. Such problems are based on conflicts on a global scale, affecting foundations of
the existence of modern civilization.

Ф

Е

Olena Boriak. Ethno-Cultural Interactions in the Ukrainian–Byelorussian Frontier Environment (Based on the
Materials of the Chernihiv Polissia Exequies and Interment). At the boarder, there is constant interaction between the
locals, which suggests the formation of a cultural borderland of some kind. Appropriate cultural environment, in general, and
its ethnographical heritage, in particular, is contained in its structural components of different origin and composition, which
suggests cultural pluralism, cultural diversity, and therefore – cultural heterogeneity. In order to perform comparative analysis,
make generalizations, and to single out specific features of the spiritual culture of the residents of the Ukrainian-Byelorussian
frontier, as a region for ethno-cultural mutual influences, a territory, which localized Ukrainian land bordering with Belarus
within three northern districts of Chernihiv region – Ripkynsky, Shchorsky and Gorodniansky, was chosen. It is shown, based
on the funeral-wake rite materials, which characteristics identify the common cultural heritage, and which identify local specifics
of the said zone of Ukrainian-Byelorussian frontier. The study of varieties of ritual realia is performed, using these key steps:
ablution of the body of deceased and preparing for the burial, including decorating and styling/equipping of the coffin; organizing of the space, where the body was (until the moment when the deceased is carried out of the house); night “shifts” of family
and relatives with the body of the deceased; carrying out of the coffin out of the house and funeral procession; burial; wake meal;
post funeral ritual actions. Specific characteristics of the funeral rites of the Chernihiv Polissia area are also examined in terms
of the existence in Ukrainian Polissia in general. We found a number of local features that are prevalent in ethno-contact area
in question. Among them: sought weight of the ceremonial bread (hot bread “for the soul”, “requiem”-bread, and the bread by
which the funeral procession is accompanied), and also of the water, that was put out in the window for the soul; a stable 40-days
term on keeping of appropriate attributes in the window (candles, water, treats); the custom of pouring out the “dead water” from
the penance into the yard; not putting extra clothing into the coffin. Passing on this specific funeral and wake tradition in all the
abundance of its varieties on to the next generation is the key to continued functioning of the unique cultural heritage, its resistance to new influences, in the setting of the Belarusian-Ukrainian border, and thus preserving own cultural roots and identity.

ІМ

Inna Shcherbak. Interdenominational Practices amongst the Transcarpathian Interethnic Inhabitants. The article
discusses religious aspect of the family-matrimonial relations between representatives of different confessions in Transcarpathian
region. Ethnic diversity of the region has resulted in it being multi-confessional; religious institutions of 37 denominations are
registered in the region. Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, Greek Catholic Church and Transcarpathian
Reformed Church hold the dominant positions. Also, in the region there are functioning protestant communities, religious
organizations of Eastern cults and non-religious associations, which usually attract youth as their members.
Interdenominational marriages are quite common in Transcarpathia. During the wedding ritual of representatives of two
different Christian confessions, the clergy of Greek Catholic Church and Transcarpathian Reformed Church suggest to the
parents that their future children should chose their denomination based on gender: boys should chose the one of their father,
and girls the one of their mother. The attitude towards interdenominational and interethnic marriages is positive among the
people. In wedding ceremonies, representatives of the families try to merge cultural traditions of their people. In some cases, the
choice of the denomination is driven not only by confessions of the couple, but also by the presence or absence of a particular
church community in the area. Family still remains the main agent of child’s confirmation to the church. There are recorded
stories about conversion of individuals (families) to the church: through abolition of disease, salvation in difficult life situations.
Author’s interviews that capture the religious aspect of the family-matrimonial relations between representatives of different
denominations, demonstrate the absence of dramatic conflict or misunderstandings on choosing forms of denomination of one of
the married couple or their children born in that marriage. They are the example of religious tolerance and latitude in religion in
the family circle, and, in a way, of the Transcarpathian “ecumenism of life”.
Olga Porytska. Mutual Cultural Influences in Traditional Family Life of Transcarpathian Polyethnic Environment.
Transcarpathian region is a locality where the representatives of more than 30 nationalities live. According to the latest all
Ukrainian population census in 2001, 1 254 614 people lived in Transcarpathian region, among which the largest ethnic groups
were Ukrainians – 80,51 % and Hungarians – 12,08 %; all the other ethnic groups were numerically much smaller: Romanians make up for 2,56 %, Russians – 2,47 %, Roma – 1,12 %, Slovaks – about 0,5–0,6 %, Germans, as of 2001, were
0,29 % (currently, judging from dynamic emigration of the representatives of this national minority, this figure is much smaller),
other groups don’t exceed one thousand people. A new factor in the ethno-political situation of the Transcarpathian region, in our
opinion, is the artificially created Rusyn factor, especially after the decision of the Transcarpathian Regional Council in 1992 on
the right of every citizen of Transcarpathia to determine their own membership in either Ukrainian or Ruthenian ethnic group.
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Throughout its history, the land, being a part of different countries at different times, being in contact with neighbor ethnicities
has formed a unique subtype of Ukrainian culture. Now Transcarpathian region is bordering with five countries, citizens have
the opportunity to visit their neighbors, which stipulates borrowing of some of the cultural realia, especially ones to do with everyday household culture. Pan-European tendencies in family development could be observed in modern Transcarpathian way
of life, among other influences there are also ethno-religious factors, which one cannot ignore, while studying today’s state of a
Transcarpathian family. The article explores the issues of language, religion, transformation of traditional values in the functioning of a modern family. A modern family is greatly influenced by currently widespread tendency of migrant labor, mainly in
Hungary, Check Republic and Russia, and the neighbor countries’ policies of granting citizenships and various benefits to the
representatives of ethnic minorities. The research of modern family realia in the Transcarpathia confirms the necessity of carrying out of a clear public policy in the field of both interethnic and socio-economic relations.

ІМ
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Oleksandr Vasianovych. Ukrainian-Jewish Ethnocultural Parallels (Based on the Folk Weather Calendar
Information). The article is based mostly on recent field material, using some data from electronic and print media. The
author mainly concentrates on meteorological beliefs of Ukrainians, in particular, focusing on the popular belief about the
strong connection of Jewish people to the weather. He also emphasizes that Ukrainian population perceived some ritual actions
of Jewish people to have influence on the fall of the temperature and excessive rainfall. As the field material has shown, such
calendar periods obtained the name “Jewish Tabernacles”, and according to the informants fall on both spring and autumn
time. The author also made parallels with spring holidays of the Ukrainians, which are also linked to the deteriorating weather,
in particular, Palm Sunday, Yavdokha. It is mentioned that the stories of the Ukrainians about rituals, which took place during
Jewish holidays, on one hand indicate attention to the neighbors’ rituals and their peculiar interpretation, sometimes from the
standpoint of their own tradition. Quite often these stories reflect persistent stereotypes. Jewish people, having lived close to
Ukrainians for a large amount of time, had certain influence on their traditions. In particular, according to the residents of
Polissia, Jewish people carry out special magical rainmaking rituals specifically on Tabernacles. To do so, Jewish people used to
take a pumpkin, make holes in it, through which flowed the water, imitating the rainfall. Attention is paid to the Ukrainian belief
of supernatural power of water, based on its real and well known quality, as the beliefs about its cleansing and “fertile” powers:
both rain and groundwater provide fertility of meadows and fields. A system of fertility, rainmaking during a drought rituals,
etc is specified, in which water played the main role, for example, magical dousing people in water or bathing them in a river.
The cleansing function of the rain during Tabernacles is highlighted, when, according to the informants, Jewish people rejoice in
such weather. Instead, they compensate for the lack of rain either with water pored into a pumpkin or just with a rotten pumpkin.
Parallels are made to the rain motive in wedding rituals. It is emphasized that despite the lack of significant contacts with Jewish
people now, in real life, the alien ethnic element of meteorological beliefs of the Ukrainians, who closely communicated with
representatives of that ethnos in the past, is quite alive. Analysis of materials gathered showed some regional differences in
perception of worsening weather in spring (Passover), which is characteristic for the south of Ukraine, and in spring (Sukkot),
mainly in Western and Northern Ukraine. Ukrainian perceptions of Jewish holidays are completed by various stereotypes,
called to fill the gaps where Ukrainians lack understanding about cultural tradition of the others.
Yuliya Buiskykh. Mythological Tradition of the Ukrainians of the South: Alien Ethnic Influences. Ethnological
and folklore studies of the last decade indicate that mythological ideas and related superstitions, omens, taboos and magical
practices are a set of phenomena, which today, are inherent not only to the residents of communities that are relatively remote
from urbanization and globalization processes. For instance, it is proven by the latest field researches, carried out in the south of
Ukraine, mostly in some regions of Northern Black Sea and Azov Sea (which, in general, are resort or recreational zones with
fairly developed infrastructure).
The article is based on materials gathered by the author, during expeditions in Belogorsky, Kirov, Lenin and Simferopol
districts and Grushivka village of the Sudak city council of the Autonomous Republic of Crimea (2001); Berdiansky district
of Zaporizhzhia region; Volodarsky, Novoazovsky, Pershotravnevy districts of Donetsk region and Ochakivsky district of
Mykolayivsky region (2012). Among the respondents interviewed were both, representatives of Ukrainian population, i.e.
the inhabitants of said regions, whose dates of birthday are circa 1920–1930s, who consider themselves Ukrainians, speak
Ukrainian (mostly Ukrainian-Russian “surzhyk”) and remember that at least their parents were born in the area, as well as
the Ukrainians, who due to various historical circumstances, moved from different areas of the Eastern, Northern and Central
Ukraine to Crimea, Mykolayiv and Azov regions in the years after the World War II. The heterogeneity of the local Ukrainian
population, which is the melting pot of descendants of immigrants from different historical-ethnographical regions of Ukraine
that could not but affect their spiritual heritage, should be taken into consideration.
In order to allow some of the cross-cultural parallels in the recorded mythological beliefs of the Ukrainians of the Northern Black Sea, a small number of texts recorded from Russian respondents (2 informants from Crimea, 1 from Mykolayiv
region), one Belarusian woman (Mykolayiv region), one Moldavian (Crimea) and respondents-Greeks (2 Greek women
from Chornopillia village of the Autonomous Republic of Crime, and 3 Greek-Rumelians from the Azov Sea littoral – that
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were, respectively from Demyanivka village of Pershotravnevy distric and Kirove village of Volodarsky district of the Donetsk region) were used.
The subject of our consideration were four mythological creatures, plots about which are defined by the most informative
value, repetitiveness, and also their obvious popularity among all of the respondents, regardless of their ethnic affiliation. These
creatures are: whirlwind, witch, “walking” deadman, and brownie. As a preliminary result of generalization and systematization
of the material collected, we can state that the most common ideas were closely related to the everyday life of the respondents:
ideas about witches and, hence, the belief in curses and magic; ideas about “walking” deadman and dreams about the deceased;
ideas that were a lot less popular – about brownie, whirlwind and other characters from traditional mythological system, believing in which does not affect everyday life of the respondents as significantly. Materials gathered indicate that the beliefs and
ideas recorded possess typical characteristics of the traditional all-Ukrainian system of inferior mythology. At the same time, we
can talk about the existence of possible cultural influences from alien ethnic surroundings, especially among Ukrainians of the
Crimea (where, in particular, Crimean-Tatar and Greek influences are observed). In addition to that, a chain of recent changes is
obvious, which, however, are inherent to the modern mythological tradition of the majority of Ukraine’s regions. It is appropriate
and promising to conduct comparative studies in the field of mythological beliefs of the selected region, considering its ethnic
and cultural heterogeneity.
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Valentyna Konvai. Ethno-Cultural Specificity of the Transnational Marriages (After the Ukrainian and Italian
Materials). Under the circumstances of modern life’s polyphony, when inter-ethnical and interracial connections deepen and
reflect brisk social development and interpenetration of cultures, the quantity of inter-ethnic marriages rises.
For instance, there are 200 thousands Ukrainian immigrants in Italy alone, 80% of them are women. Ukrainian women
eagerly marry Italians, since it is a way to achieve economic stability, eliminate the issue of residence, and there are no alcohol
abuse related problems in the family, which could have happened back home.
The objective of this research is to analyze modern wedding rituals of transnational marriages (separated not only by citizenship, but also by boarders); to identify specifics of ethnocultural mutual influences and interactions, mutual borrowings, parallels
and the impact of various factors on these processes.
Materials on the weddings were recorded by us during the years of 2012–2013 from Ukrainian women who have worked in
Italy and married there, from their mothers, from a Ukrainian waitress, who works in a restaurant, catering a lot of such events.
Important information was gathered from an independent Ukrainian portal in Italy “Storks”, “Newspaper for Ukrainians in
Italy”, various forums and other Internet resources, etc.
A wedding in Italy is a laborious affair, which requires a lot of effort and funding, this is the reason why people in a relationship are not in a rush to get married and prefer a civil marriage, getting to know their partner better and retaining their status
of “fidanzata” (engaged). Traditionally, the wedding ceremony begins with a marriage proposal. Sometimes the young man
himself would ask for the girl’s hand in marriage from her mother, unlike the Ukrainians, who ask for girls’ hand in marriage
from either parents or father of the bride.
The article discusses characteristics of the marriage proposal according to both Italian and Ukrainian traditions, wedding
invitations, bachelor and bachelorette parties, types of wedding rituals, “hiding” the bride and asking for ransom, parting from
parents, the ritual of the bride arriving to the in-laws’ house, escorting to the marriage bed, wedding beliefs and superstitions,
d?cor of the places where marriage is  registered and wedding is celebrated, gifts and gift bags, so called “la borsa“, clothing
of the newlyweds, sprinkling the newlyweds, releasing live fish, planting of the olive and snowball trees, traditions of the feast
ceremonies and wedding dishes of Italian cuisine, serving out korovay, the entertainment program, etc.
Transnational marriages reflect the globalization processes and are their product. Development of modern marriage ritualism in a few interconnected directions is characteristic of Ukraine, such as rejuvenating traditional national ritualism, original
weddings and choosing original destinations for the weddings, European weddings. Essentially, variety is a common characteristic. However, in Italy, wedding ritualism is more standardized and is characterized by the stabilization of its development.
So, in the case of transnational weddings, modern wedding ritualism uses symbols and attributes and ethnocultural traditions of
those countries, where the newlyweds were born, lived or which they represent; this leads to mutual borrowings and enrichment
of the cultures; allows representing Ukrainian culture in European and global context. Modern wedding ritualism of Ukrainians
in transnational marriages absorbs pan-European features, while maintaining its own identity.  
Zoya Hudchenko. Traditional Rural Development in Ukraine (Transformations andAlien Ethnic Influences).
Up until the mid-20th century and two decades after, the architectonics of the Ukrainian village were defined by traditional
construction, with slight differences in different ethnographic regions. The main characteristic trait of traditional construction
was the usage of local materials, rational planning of courtyard building and building technologies’ efficiency.  
First years after the World War II, farmers who did not have sufficient physical resources, were forced to build temporary
houses or renovate the old ones. Due to some increase in welfare, the years of 1960–1970 were characterized by activization
of rural construction as well as perfection of the traditional types of buildings. One-row housing gave way to two-row housing;
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however the manual technologies, local materials and traditional forms of mutual help while building houses, also known as
“toloka”, remained.
The intensification of the industrial production of artificial building materials gave rise to transformational processes in
rural construction. Starting from the 1970s, the image of Ukrainian village, formed over centuries, started to distinctively and
definitely change. The most active process of modernization took place in the so-called “demonstration” villages, for such villages general layouts were developed, community centers and buildings with higher number of floors were built. Before that,
modernization of construction took place in the villages that were centers of the local councils, which usually had better transport
connections to markets. In the 1980s, farmers started paying closer attention to decorating of the individual properties; like in
the old village, the principle of ensemble construction was still maintained, however using other materials ensured stylistic unity.
New finishing products (cement or ceramic tile cladding, rough casting, decorative masonry, inlay with tile or glass fragments)
gave the opportunity to create a more enduring, brighter and sometimes over the top decor. In the areas, where ethnicities overlapped, especially in the South, where Ukrainians live next to the representatives of various different ethnicities, houses were
much more attractive and diverse, since unusual shapes and motives always attract the neighbors’ interest and often encourage
them to look for new solutions.
After the fall down of the Soviet Union, drastic changes occurred in the agricultural system, as well as crisis developments
in the village, there were signs of its decay: abandoned houses, the suspension of new construction in remote areas, migration of
the population to cities.
Parallel to the process of gradation of the construction, prevailing in the previous period at the turn of 20–21st centuries,
in the villages closest to the cities emerged luxurious palaces with far-fetched pseudo-stylish elements, not inherent to the village.
Their appearance brought discord to the established natural village environment. Fragments of traditional construction are only
preserved in provincial villages.
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Olena Taran. Transformation of the Prefuneral Cycle Archaic Elements of the Ukrainians and Russians of the
Northern Mykolayiv Region.
Funeral and wake rite has an important role in the life cycle rituals. Relative conservatism of the funeral and wake rituals has
been recorded by the researchers in all ethnographic zones of Ukraine; people preserved a large segment of archaic beliefs and
rituals, which date back centuries. Among them are philosophical ideas, customs and rituals of prefuneral and funeral and wake
cycles, such as beliefs about the soul, a chain of taboos and superstitions for the family of the deceased (partial taboo on contact
with the body during ablution; digging of the grave), “feeding” of the deceased, cleansing ritual, actions using water and fire.
Modern funeral and wake complex has the same inherent processes and tendencies as the rest of the family rite. Worldwide
globalization processes with inevitable interactions are reflected in the content and structure of the funeral rite of Ukrainians and
Russians. First of all, there is a tendency for simplifying the ritual itself, its deeper meaning becomes dimmed, and the interpretation of separate components is lost. These conclusions were drawn based on the field research carried out in 2008 in the
Northern Mykolayiv Region – in the Arbuzensky (Semenivka village), Bratsky (Gannivka village), Yelanetzky (Kuybyshivka
village), Novobuzky (Ulyanivka village), Pervomaysky (Lysa Gora village) districts. The survey was conducted according to
the program designed by N. Gavryliuk.
Until this day the structure of the funeral and wake rite is preserved in complex with three main phases: prefuneral, funeral
and wake cycles. The first one consists of beliefs and actions related to dying state and rituals with the body before the funeral
1) preparing mortal dress, 2) anticipation of death, 3) superstitions related to – dreams, animals’ and birds’ behavior, 4) dying
agony and ways of easing it, 5) ablution and dressing of the deceased, 6) deceased staying in the house overnight.
Beliefs about death, soul, heaven and hell, connection of the alive and dead were established over centuries and shaped the
way and order of all prefuneral and funeral ritual actions.
The most common superstitions – “signs of death”, were unexpected events, turmoil in the house or manor; dreamsomens. According to the popular belief, a deceased relative that only the person dying dreams abut is a sign of death getting
closer.
The results of field research of funeral and wake rite of Ukrainians and Russians of the Northern Mykolayiv region, presented in the article, confirm the general unity of the prefuneral scenario of Ukrainians and Russians. Overall identity of archaic
features can be explained by the universalism of human thought, which was reflected in their religious beliefs and ritual actions.
Tetiana Velychko. Intercultural Mutual Influences in Crimean Population Traditional Culture (By Example of the
Ukrainian Hamlets). The article considers the Ukrainian ethno-cultural component in the traditional culture of the Crimean
peninsula population. For this purpose, a preliminary classification of the types of existing there Ukrainian hamlets was created,
the level of intercultural mutual influences between Ukrainians and representatives of other ethnic communities of Crimea was
identified.
Historicographical review of the papers shows that Ukrainian traditional everyday culture of the peninsula is poorly researched and demands close attention of the researchers.
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The author suggests reviewing different types of Crimean villages with Ukrainian population by following criteria:1) arrival
of the settlers to Crimea; 2) dominance of Russians, Ukrainians or Belarusians in the populations, or mixed population;
3) presence or absence of other ethnic neighbors (Crimean Tatars, Greeks, Germans, etc).
Based on these criteria, researcher suggested identifying two main types of villages. First type (I). It includes villages
founded by Ukrainians and Russians in the late XVIII–ХІХ centuries. Types I A and I B are represented by mixed
Russian-Ukrainian-Belarusian population, perhaps, with predominant Russian, Ukrainian or Belarusian population on the
first stage of its existence, which, however, today has lost its ethnic identity (Ukrainian or Belarusian). An important factor for
Ukrainian hamlets of that time was the dominance of Crimean Tatar, and also Greek and Bulgarian population. That is why the
differentiating characteristic between villages of the I A and I B types is the presence or absence of close ethno-cultural contact
with Crimean Tatatrs or representatives of other ethnic groups, for example, Greeks.
The second type (II) includes settlers’ villages of the second half of the 20 century. Their common characteristic is
that they were created after the Germans, Bulgarians, Armenians, Greeks and Crimean Tatars were deported from the
peninsula by Stalin. That is why their culture was not significantly influenced by those ethnic communities. Preservation or
transformations of traditional culture of Ukrainian population in such villages was influenced by the presence and quantity
of Russian population.
At different stages, ethnic surroundings of Ukrainian population were changed through geographical, geopolitical and
historical factors. At the end of the 18 – early 19 centuries, Ukrainian population numerically gave way to Russian and Crimean
Tatar population. During the 20 century, number of Crimean Ukrainians increased significantly.
Modern traditional everyday culture of the Crimean Ukrainians is also influenced by neighboring ethnic communities, which
returned from deportation over the last decades, especially Crimean Tatars. Ethnic culture of Crimean Ukrainians is gaining
new features under the circumstances of saturation of Crimean towns and could be an indicator of interethnic relationships, and
also a condition for good neighborly cooperation and mutual understanding.

ІМ
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Yurii Bidnoshyya. Dialect Texts of the Foreign Ukrainians as a Source for Ethnographic Studies. The value of
dialect texts as of a universal primary source becomes more and more obvious. The national dialectological school seeks to
create framework for dialect texts, while important are not only the networks of communities, amount of recordings, unification
of transcription and other technical issues, but also the themes. In the collections of Eastern-Slavic dialect texts published,
such topics are mainly represented: 1) autobiographic narratives of the dialect speakers; 2) stories on ethnographical topics;
3) folklore texts. So, dialect textography is closely linked to ethnography, folk studies and also with the interdisciplinary field of
“oral history”.
Primary recording of the dialect texts materials is necessary in places, where the destruction of the dialect continuum is
happening at a particularly intense pace. The dialects at the most risk also include the dialects of Ukrainians abroad, since
in almost all neighboring countries, conditions for preservation of the Ukrainian language and traditional culture remain
unfavorable.
Since 1996, a few significant works have enriched Ukrainian dialect textography. Among them, perhaps the most noticeable
place is occupied by the dialect text recorded from Ukrainians-autochthons, who live on their ancestral lands beyond state
borders of Ukraine. The article considers collections of dialect texts of Ukrainians abroad from recordings of 1956–2006 and
the possibility of using them in ethnographic studies:
1. O. Leshka, R. Shyshkova, M. Mushinka. Stories from Podkarpatiya. Ukrainian dialects of eastern Slovakia. – New
York ; Prague ; Kyiv, 1998. – ХХІ+ 321 p.
2. R. Shyshkova, M. Mushinka, A. Mushinka. Ukrainian dialects of Slovakia. Research and sound records from the years
of 1957–1967. – Prague, 2005. – 180 p.+CD.
3. S. Warchol, F. Chyzhevsky. Polish and Ukrainian dialect texts of the eastern Lublin. – Lublin, 1998. – LXX+496 p.
4. M. Pavliuk, I. Robchuk. Ukrainian dialects of Romania. Dialect texts. – Edmonton ; Lvyv ; New York ; Toronto,
2003. – XVI+84 p.
5. G. Arkushyn. Voices of Podliache (Texts). – Lutsk : RVV “Vezha” of Lesya Ukrainka Volyn national university,
2007. – 536 p.+CD.
The authors of these publications note the intensification of the assimilation processes and the influences of national
languages on the Ukrainian population, narrowing of the territory where Ukrainian dialects are distributed in Poland, Slovakia
and Romania.
In total, in the publications reviewed, there are 1213 pages of Ukrainian dialect texts, which were recorded during the years
of 1959–2006 in 105 villages. These texts were worked on by leading linguists of both Ukrainian and non-Ukrainian descent.
Regardless of the different time frames of the recordings and slightly different methodological principles, all of these materials
create significant text framework, which already is a landmark of Ukrainian language and ethnic culture, and over time its
importance will only grow.
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Maryna Kurinna. System of the Exequies in Context of the South Ukraine Czech Ethnical Identity (After the
Materials of the Zaporizhzhia Region Ethnographical Researches). Over the last few decades, in Ukraine, significant
attention is paid to the research of issues related to ethnic identity, self-development, preserving and development of the cultures
of national minorities and ethnic groups.
The goal of this research article is the studying of funeral rites complex of Melitopol district Czechs as a mechanism for
preservation of their ethnic identity. The base of the research are author’s own field materials, recorded in the years of 2000–
2011, from the descendants of Czech immigrants, living in Novgorodivka village of Melitopol district of the Zaporizhzhia
region (including several hand-written song books from 30–70s of the 20 century). Age of the informants allows setting the
chronological frames of the work, which covers the period from the 70s of the 20 century to the early 21 century.
The results of this research have shown that the burial ceremonial of Czechs of the Melitopol district, regardless of the
longevity of their residence in alien ethnic environment, until this day, has preserved a lot of sustainable elements, which identify
their ethnicity in the Czech ethno-cultural tradition: decorating the coffin with religious symbolic, inscriptions on the graves
in Czech language, wake meals, etc. However, as the result of interethnic integration, a lot of common features, in particular
with Ukrainian custom complex, have emerged: ways of keeping the body in the house, funeral attributes, shape of the burial
chamber, arrangement of the burial site.
Song, which enlightens the psychophysical state of the people present, has become a socially accepted mourning form for
Czechs of Melitopol district. Funeral songs are categorized by age and gender characteristic: those that were addressed to
infants; children of school age; young adults (married and unmarried); married men and women. These songs were performed:
at the coffin in the house of deceased; after the coffin was carried out of the house; at the cemetery; at the wake on the day
of burial; at the wake on the day of the first anniversary of the burial. By the theme, these songs were divided into four main
categories: the underworld and its inhabitants; temporality of earthly values and inevitability of terminating of human existence;
repentance and remission of sins; common prayer of the living and the dead.
Unfortunately, starting from the 1970s, there is a gradual loss of the tradition to perform ritual songs during the funeral.
This is the reason why some musical motifs did not make it to this day, and some of them were permanently lost. The songs that
remained, are usually sung when there are performers familiar with the lyrics and the music are available; also local brass bands,
which play funeral music of composers of the past and present, are widely used for incidental music.

ІМ

Viktor Tkachenko. Vasyl Kravchenko’s Manuscript Heritage on the Origin of Easter Eggs.
For the first time published are the materials of V. Kravchenko, – scientist, ethnographer, writer, organizer of the explorers’
of Volyn Society and the Volyn research museum, – on the Easter egg decorating from the V. Rylskyi Institute of Art, Folklore
and Ethnology archive.
His work, “A brief historical overview of the origin of Easter eggs” (Fund 16 of Volyn natural museum. Depository item
27.), is organized based on the materials on Easter eggs gathered for Volyn natural museum. The information received by the
institution from the respondents in the period of 1913–1925 was mainly relevant to the Volyn governorate; however there were
materials from Podil, Kiev regions and others. This data was collected according to the programs Vasyl Kravchenko developed
on the subject.
Such famous individuals as O. Kosach and M. Korduba took part in the research of Easter eggs in Volyn region in their
time. Also, V. Kravchenko notes the famous works of M. Sumtsov and S. Kulzhynsky dedicated to crafts.
In his exploration, the author examines the origin of the custom of painting eggs (krashanky) and making Easter eggs,
presents a number of related legends.
Interesting materials are also the documents that complement the work of Vasyl Kravchenko in this article, which were
recorded from S. Puzdrach, the bauermeister of Dviretz village of Troyanivsky district, Zhytomyr province. These materials,
in particular, are taken from “Compendium of folklore and ethnographic materials ordered from own records” (Fund 15-3.
V. Kravchenko. Depository item 248.).
Hryhorii Shcherbii. Modern Life Sustenance Culture of Urban Population. The paper observes the changes in a life
sustenance culture of the modern urban population. Using the examples of the phenomena of material culture (e. g., dwelling,
cookery, garments), the author analyzes the influence factors, which form the new esthetic stereotypes and models of conveniences,
and examines the correlation and ratio of ethnic and interethnic elements in these processes. Sustenance culture globalization,
i. e. the assimilation of interethnic features, norms and values, etc., is becoming the defining direction of the development of mass
culture in Ukraine. For example, in modern urban construction over the last decade, particularly in Kiev, there is a tendency
for increasing density of construction and height of buildings, and features of ethno-cultural expression are significantly offset.
Modern value system in regards of dwelling and their relative implementation is realized in two fundamentally different forms: so
called “Euro” designs of flats and constructions of town houses, which are impressive in size and the eclecticism of architectural
styles.
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The high level of Ukrainian food culture allows for fast mastery of the innovations offered. Both, prestigious status of the
new products in the mass conscience and advertising has greatly influenced the festive and ritual feasts, taking away from
national color of it.
During the 90s of the last century, essentially globalization tendencies and features gained foothold in the costume
development. National professional styling was not able to take advantage of the perspectives of entering the global fashion space.
Status and nature of the activities of arts and crafts’ specialists, focused on a wealthy buyer, have changed significantly. Low
purchasing power of the majority turns it into a consumer of low quality and aesthetically displeasing goods. Mass production
and wide distribution of generic goods with interethnic characteristics, and thus the formation of unified norms and stereotypes
not only have harmonized, but also, on the contrary, have deepened the opposition of the material and the spiritual in the culture
of an individual and society as a whole.
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Журнал «Народна творчість та етнологія» висвітлює питання теорії, історії та сучасного
стану народної культури, а саме: словесної, музичної та пісенної народної творчості (фольк
лор), хореографічної народної творчості, народного образотворчого мистецтва, народного
побуту (етнографії), театральної і кінематографічної самодіяльності, а також публікує
нові зразки народної творчості, критично-бібліографічні огляди нових видань, інформацію з
питань народної творчості та етнографії, де відображено досягнення в галузі культури укра
їнського та інших слов’янських народів.
Постійні рубрики: Статті; Розвідки і матеріали; Дослідження з історії науки та культу
ри; З експедиційних матеріалів; Публікації; З архівів, колекцій та рідкісних видань; Трибуна
молодого дослідника; Ювілейні та пам’ятні дати; Критика та бібліографія; Огляди, рецензії,
анотації; Хроніка.
Статті та інші матеріали (крім листів) подаються до редакції українською мовою, обся
гом не більше одного друкованого аркуша.
До статті додається резюме (600–800 знаків) українською, англійською та російською
мовами.
Статті подавати в комп’ютерному наборі – як текстовий файл без переносів у словах у
текстовому редакторі Microsoft Word у розширенні RTF на стандартній дискеті; можна
надсилати електронною поштою.

