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 Mušinka Mikuláš. Four Editions of the Taras Shevchenko’s Works in Prague during 
the World War II

15 Бача Юрій. Моє розуміння значення Тараса Шевченка
 Bacha Jurij. My Understanding of the Meaning of Taras Shevchenko
21 Степовик Дмитро. Віра Тараса Шевченка: деякі контроверсії
 Stepovyk Dmytro. The Taras Shevchenko’s Faith: Some Controversies
34 Грица Софія. Три складові фольклорної проекції в поезії Тараса Шевченка
 Gryza Sofia. Three Components of the Folk Views in the Taras Shevchenko’s Poetry
40 Бондаренко Галина. З історії дослідження одного сюжету у творчості Тараса 

Шевченка (ауліє-агач)
 Bondarenko Halyna. From the History of a Plot in the Taras Shevchenko’s Works 

(auliie-agach)
45 Найден Олександр. Проблеми міфологізації і деміфологізації в українській 

культурі (пастуші плачі: фольклорний і Тараса Шевченка)
 Naiden Olexandr. Problems of Mythologization and Demythologization in the 

Ukrainian Culture (Lamentations of Shepherds: Folk Ones and Taras Shevchenko’s)
48 Борисенко Валентина. Малярська спадщина Тараса Шевченка в контексті 

візуальної антропології
 Borysenko Valentyna. Taras Shevchenko’s Paintings in the Context of Visual 

Anthropology

З історії та теорії науки
On History and Theory of Science

52 Іваницький Анатолій. Зауваги до типології родильно-хрестинних пісень та 
обрядовості

 Ivanyzkyi Anatolii. Comments upon the Types of the Puerperal and Baptizing 
Songs and the Rites 

58 Хай Михайло. «Музичні інструменти українського народу» Гната Хоткевича. 
На шляху до сучасних систематикологічних дискурсів

 Hai Mychailo. Hnat Khotkevych’s «Musical Instruments of the Ukrainian People». 
On the Way to the Modern Systematics Discourses

67 Мушкетик Леся. Угорська революція 1848–1849 років у студіях Володимира 
та Георгія Вернадських та український пісенний фольклор про ці події

 Mushketyk Lesia. Hungarian Revolution in 1848-1849 in the Volodymyr and 
George Vernadskys’ Works and the Ukrainian Song Folklore about that Events 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



4

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

81 Мельник Ярослав. Регіональна культура як предмет наукового дослідження
 Melnyk Jaroslav. Regional Culture as a Subject of Scientific Research 
85 Даниленко Святослав. Мистецька діяльність Сергія Дурдуківського 
 Danylenko Sviatoslav. Serhij Durdukivskyj’s Artistic Activities 
91 Іваневич Лілія. До особливостей класифікації жіночого натільного одягу укра-

їнців Поділля 
 Ivanevich Lilia. To the Peculiarity of Classification the Women’s Body Clothes of 

Ukrainians from Podillya

Огляди та рецензії
Revies

99 Коваль-Фучило Ірина. Акценти сучасної польської фольклористики
 Koval-Fuchylo Iryna. Accents of the Modern Polish Folklore Studies
105 Микитенко Оксана. Видання українських народних голосінь
 Mykytenko Oksana. Editions of the Ukrainian Folk Lamentations

З експедиційних досліджень
From the Field Researches

107 Боса Любов, Бех Микола, Буйських Юлія, Сіренко Сергій, Маховська 
Світлана, Момот Тіна. Етнокультурна палітра Степового краю (нотатки з 
експедиції 2013 року)

 Bosa Liubov, Bech Мykola, Buyskykh Yuliya ,Sirenko Serhii, Makhovska Svitlana, 
Momot Tina. Ethnocultural Palette of the Step-Region (Notes from the Expedition 
in 2013)

115 Гудченко Зоя. Відлуння давніх традицій на Чернігівському Поліссі (за польо-
вими дослідженнями села Надинівка Чернігівської області)

 Hudchenko Zoja. Echo of Ancient Traditions on the Region of Chernigiv-Polissia 
(on Materials of Field Research in the Village Nadynivka in the Chernigiv Region)

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



5

Автори:

Мушинка Микола (Словаччи-
на) – доктор філологічних наук, 
професор, іноземний член НАН 
України, суспільно-громадський 
діяч. Ініціатор і засновник ви-
давничої діяльності Музею укра-
їнської культури у Свиднику. 
Автор багатьох праць, зокре-
ма: «З українського фольклору 
Східної Словаччини» (Пряшів, 
1963), «Музей визвольної бо-
ротьби України в Празі та доля 
його фондів» (Мельбурн, 1996; 
К., 2005), «З глибини віків. Ан-
тологія усної народної творчості 
українців Східної Словаччини» 
(Пряшів, 1967), «Фольклорист 
Володимир Гнатюк і його місце 
в українській науці та культу-
рі» (К., 1992), «Голоси пред-
ків» (Пряшів, 2002), «Русини-
українці – одна національність» 
(Пряшів, 2011) та ін. Коло на-
укових зацікавлень: україністика, 
український фольклор Пряшів-
щини, післявоєнні міграційні про-
цеси, життя й діяльність західно-
українських учених та української 
еміграції міжвоєнного періоду 
в Чехословаччині, українське 
«шістдесятництво».

Бача Юрій (Словаччина) – 
український письменник і публі-
цист, науковець-україніст, про-
фесор з української літератури. 
Основні наукові праці: «Літе-
ратурний рух на Закарпатті се-
редини 19 ст.» (Пряшів, 1961), 
«З історії української літератури 
Закарпаття та Чехословаччи-
ни» (Пряшів, 1998), «Добрий 
день, Україно» (Пряшів, 2002), 
«Чому, коли і як? Запитання й 
відповіді з історії та культури 
русинів-українців (Чехо)Сло-
ваччини» (К., 2013). Коло на-
укових зацікавлень: мова, історія, 
 література.

Степовик Дмитро – доктор 
мистецтвознавства, доктор філо-
софії, доктор богословських наук, 
професор, завідувач відділу об-
разотворчого мистецтва Інституту 
мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України (далі – 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України), академік Ака-
демії наук Вищої школи Украї-
ни. Коло наукових зацікавлень: 
медіє вістика (культура середньо-
віччя), візантологія, давнє і сучас-
не християнське сакральне мисте-
цтво, творчість мистців західної 
української діаспори.

Грица Софія – доктор мис-
тецтвознавства, професор, член-
кореспондент НАМУ, провід-
ний науковий співробітник від-
ділу етномузикології ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни. Коло наукових зацікавлень: 
епос, теорія буття фольклору в часі 
і просторі, регіоналістика, парадиг-
матика, соціологічні дослідження 
фольклору і його сучас ний стан.

Бондаренко Галина – кан-
дидат історичних наук, провід-
ний науковий співробітник від-
ділу «Український етнологічний 
центр» ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України. Коло 
науко вих зацікавлень: етнопсихо-
логія, народна звичаєво-обрядова 
культура, етноекологія, народне 
православ’я, ідентифікаційні про-
цеси сучасної України.

Найден Олександр – доктор 
мистецтвознавства, головний нау-
ковий співробітник відділу культу-
рології та театрознавства ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни, лауреат Національної премії 
імені Тараса Шевченка. Коло на-
укових зацікавлень: теорія народ-

ного мистецтва, актуальні пробле-
ми сучасної культури.

Борисенко Валентина – док-
тор історичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техні-
ки України, провідний науко-
вий співробітник відділу «Укра-
їнський етнологічний центр» 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Коло наукових 
зацікавлень: традиційна культу-
ра українців, історія української 
етнології, усна історія про Голо-
домор 1932–1933 років, повсяк-
дення культури населення Чорно-
бильського Полісся.

Іваницький Анатолій – док-
тор мистецтвознавства, член-
кореспондент НАН України, 
професор, провідний науковий 
співробітник відділу етномузико-
логії ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Коло наукових за-
цікавлень: збирання й видання му-
зичного фольклору, теоретичні та 
історичні дослідження з фолькло-
ристики, музично-етнографічна 
спадщина Ф. Колесси і К. Квітки.

Хай Михайло – доктор мис-
тецтвознавства, завідувач від-
ділу етномузикології ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН 
України, професор кафедри му-
зичної фольклористики НМАУ 
ім. П. Чайковського. Коло науко-
вих зацікавлень: етноорганологія, 
українська народна інструмен-
тальна музика.

Мушкетик Леся – доктор 
філологічних наук, провідний 
науковий співробітник відді-
лу мистецтва та народної твор-
чості зарубіжних країн ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни. Коло наукових зацікавлень: 
українсько-угорські фольклорні 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



6

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2013ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2013

та фольклористичні зв’язки, на-
родна творчість порубіжжя.

Мельник Ярослав – канди-
дат педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри культурології 
Рівненського державного гумані-
тарного університету, начальник 
управління культури і туризму 
Рівненської обласної держав-
ної адміністрації. Коло наукових 
зацікавлень: культура, туризм, 
культурно-дозвіллєва діяльність.

Даниленко Святослав – аспі-
рант кафедри історії та етнополі-
тики Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгома-
нова. Коло наукових зацікавлень: 
історія України ХХ ст., біографіс-
тика, історія культури.

Іваневич Лілія – кандидат 
історичних наук, голова цикло-
вої комісії природничо-наукових 
дисциплін, заступник голови пе-
дагогічної ради Хмельницького 
коледжу технологій та дизайну. 
Коло наукових зацікавлень: істо-
рія України, історія українського 
одягу, краєзнавство, народознав-
ство, етнографія, біобібліографія й 
історична біографістика.

Коваль-Фучило Ірина – кан-
дидат філологічних наук, науковий 
співробітник відділу фольклорис-
тики ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го НАН України. Коло наукових 
зацікавлень: народні голосіння, 
похоронний обряд, традиційна на-
родна культура.

Микитенко Оксана – доктор 
філологічних наук, провідний на-
уковий співробітник відділу мис-
тецтва і народної творчості зару-
біжних країн Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етно-
логії ім. М. Т. Рильського НАН 
України. Коло наукових зацікав-
лень: традиційна народна куль-
тура східних і південних слов’ян, 
українсько-південнослов’янські 
етнокультурні, фольклорні та 
фольк лористичні зв’язки, сучасні 
трансформації народної культури 
та проблеми етноідентифікації.

Боса Любов – кандидат істо-
ричних наук, cтарший науковий 
співробітник відділу «Український 
етнологічний центр» ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни. Коло наукових зацікавлень: 
етноекологія, проблеми націо-
нальної ідентичності.

Бех Микола – молодший нау-
ковий співробітник відділу «Укра-
їнський етнологічний центр» 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Коло наукових 
зацікавлень: матеріальна культу-
ра населення Полісся, зокрема, 
трансформаційні процеси, етно-
екологія.

Буйських Юлія – кандидат 
 історичних наук, молодший нау-
ковий співробітник відділу «Укра-
їнський етнологічний центр» 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Коло наукових 
зацікавлень: народна міфологія 
українців.

Сіренко Сергій – провідний 
мистецтвознавець відділу «Укра-
їнський етнологічний центр» 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Коло наукових 
зацікавлень: етнологічні аспекти 
рибальства в Україні; методологія 
етнології; краєзнавство Маловис-
ківського району Кіровоградської 
області.

Маховська Світлана – мис-
тецтвознавець 1-ої категорії від-
ділу «Український етнологічний 
центр» ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України. Коло 
наукових зацікавлень: історія 
вивчення Слобожанщини як іс-
торико-етнографічного регіону, 
весільні традиції Слобідської 
України кінця ХІХ – початку 
ХХІ ст., особливості функціону-
вання слобожанського весільного 
фольклору.

Момот Тіна – аспірантка 
третього року навчання відді-
лу «Український етнологічний 
центр» ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України. Коло на-
укових зацікавлень: міграція сіль-
ської молоді до міст, антропологія 
міста.

Гудченко Зоя – кандидат 
архітектури, старший науковий 
співробітник відділу «Український 
етнологічний центр» ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН Укра-
їни. Коло наукових зацікавлень: 
народна архітектура, музеї народ-
ної архітектури та побуту, есте-
тичні проблеми архітектури села.
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Чехію прийнято вважати колискою славіс-
тики та зарубіжної україністики. Саме тут в 
1876 році було видано перший безцензурний 
«Кобзар» Тараса Шевченка [12], який зазнав 
численних перевидань, зокрема, у міжвоєнний 
та воєнний періоди, коли Чехія стала головним 
центром української політичної еміграції [8].

У 1918 році тут окремим виданням появи-
лася поема Т. Шевченка «Єретик» з чесько-
мовною вступною статтею Степана Смаль-
Стоцького про трагічну долю поета [14]. 
Поему Т. Шевченка було надруковано укра-
їнською мовою (латиницею) з її паралельним 
перекладом Франтішка Тіхого чеською 2. 

Восени 1921 року з Відня в Прагу було 
переселено Український вільний університет 
(УВУ), побудований на афоризмі Т. Шевчен-
ка: «В своїй хаті своя правда і сила, і воля», 
тобто в самостійній незалежній Україні (своїй 
хаті), побудованій на демократичних принци-
пах (воля) має бути своє право і справедли-
вість (правда) та міцна армія (сила). В Універ-
ситеті щороку проходили святкування ювілеїв 
Т. Шевченка, а вивчення його життя і творчості  

ЧОТИРИ ПРАЗЬКІ ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1

Микола Мушинка

УДК  081Шевченко(437)"1876/1945"

У статті розглянуто місце Праги в історії україністики та історію чотирьох видань творів Т. Шевченка періоду 
Другої світової війни. У кожному із цих видань цензура Протекторату Чехії та Моравії викреслила з його віршів і 
приміток до них місця з негативною оцінкою німців. Наперекір тому, ці видання відіграли важливу роль у боротьбі 
українців за свободу й незалежність своєї країни. У шевченкознавстві Радянського Союзу та сателітних країн ці 
видання невільно було згадувати. Поза увагою дослідників вони залишаються й досі. Автор закликає до їх переви-
дання з нагоди 200-ліття з дня народження Т. Шевченка в 2014 році.

Ключові слова: Тарас Шевченко, «Кобзар», Прага, Протекторат, Євген Вировий, Дмитро Дорошенко, Степан 
Сірополко, Леонід Білецький, Юрій Тищенко.

The article analyzes Prague’s place in history of Ukrainian Studies and history of four editions of T. Shevchenko during the 
Second World War. In every of these editions Bohemia and Moravia Protectorate censorship crossed out spaces with negative 
evaluation of Germans in poems and notes to them of T. Shevchenko. Іn defiance these editions played an important role in 
struggle of Ukrainians for freedom and independence of their state. In Shevchenko Studies in Soviet Union and in the satellite 
states it was prohibited to mention these editions. They remain outside interest of the researchers even now. The author calls to 
their new edition on the occasion of 200-anniversary of T. Shevchenko birth in 2014.

Keywords: Taras Shevchenko, «Kobzar» («Kobza Player»), Protectorate, Yevhen Vyrovyj, Dmytro Doroshenko, Stepan 
Siropolko, Leonid Bilets’ky, Yuriy Tyshchenko.

Титульний лист першого безцензурного 
видання творів Т. Шевченка (Прага, 1876)
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входило в програму навчання обох його фа-
культетів – філософського та юридичного [11].

У 1925 році з ініціативи професорів УВУ, 
зокрема Дмитра Антоновича, у Празі було за-
сновано Музей визвольної боротьби України 
(МВБУ), у фондах якого була велика колекція 
шевченкіани [6]. У 1936 році з нагоди 75-річчя 
смерті Тараса Шевченка в музеї було засно-
вано Шевченківський відділ, у якому систе-
матично зосереджувалися матеріали про культ 
Шевченка за межами України 3. 

Шевченківський відділ постійно зрос-
тав і став одним з найбільших у музеї [13]. 
До 125-річчя з дня народження Т. Шевченка 
МВБУ зі своїх фондів влаштував величаву 
виставку в просторах Національного музею 
в Празі. Її відкриття відбулося 12 березня 
1939 року за участю найвищих представників 
чеської культури. Про цю подію широко ін-
формувала чеська преса [1, с. 219].

15-ліття заснування Музею визвольної бо-
ротьби України 1940 року українська грома-
да Праги вирішила відзначити серією тема-
тичних виставок в новопридбаному будинку 
музею, з яких найвизначнішою була виставка 
до 100-ліття видання «Кобзаря», урочисте 
відкриття якої, наперекір несприятливим по-
літичним умовам, переросло в маніфестацію 
чесько-української дружби [6, с. 41–42].

Успіх виставки спричинився до того, що 
українська громада Праги вирішила випус-
тити до 100-ліття виходу «Кобзаря» репре-
зентативне перевидання цієї найвизначнішої 
книжки в історії української літератури. Для 
реалізації задуму було засновано підготов-

чий комітет, до складу якого ввійшли кращі 
шевченкознавці на еміграції: Дмитро Доро-
шенко (голова), Дмитро Антонович (заступ-
ник голови), Степан Сірополко (секретар) та 
Євген Вировий (скарбник; також скарбник 
МВБУ). Найбільша відповідальність лягла 
на плечі Є. Вирового, якому довелося роздо-
бути кош ти для видання, оскільки каса МВБУ 
була порожньою у зв’язку з купівлею для му-
зею триповерхового будинку з 21 кімнатою 
та 9 підвалами у празькому кварталі Нус-
лє [6, с. 29–34], а найбільший приплив гро-
шей (від заокеанської та західноєвропейської 
української еміграції) був герметично закри-
тий через окупацію Чехо словаччини німець-
кою армією та початком Другої світової війни 
(1939–1945). Проте Є. Вировому все-таки 
вдалося придбати солідну суму від 64 націо-
нально свідомих «меценатів», головним чином 
з Протекторату Чехії й Моравії, і оргкомітет 
зміг приступити до реалізації проекту.

За основу перевидання було взято так зване 
«народне видання Кобзаря» Євгена Вирового 
1921 року [15], однак, оскільки Василь Сімо-
вич був тоді професором Львівського універ-
ситету (а Львів тоді входив до складу Радян-
ського Союзу), він не зміг фігурувати в ньому 
як автор передмови, приміток і пояснень. Його 
замінив Дмитро Дорошенко – тоді професор 
Українського вільного університету. Той напи-
сав для нового видання ґрунтовну передмову, 
а на поля «Кобзаря» Є. Вирового наклеїв нові 
машинописні примітки, які не дуже відрізняли-
ся від приміток Сімовича. Та перше ніж здати 
«рукопис» книжки до друку, він повинен був 
пройти ухвалою протекторатної цензури, у якій 
головне слово мали німецькі «дорадники». Цен-
зура червоним олівцем викреслила з «Кобзаря» 
всі вірші з негативною оцінкою німців, з-поміж 
іншого – усе «Послання» до поеми «Єретик». 
Звісно, з такими змінами не можна було випус-
кати «Кобзар», тим більше в місті, де 65 років 
тому з’явилося його перше безцензурне видання.

Видавці почали вести переговори з цен-
зурою, очолюваною міністерським радником 
Хмеларжем і, мабуть, переконали його, що 

Євген  
Вировий
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 викреслені вірші не мають антинімецького ха-
рактеру. Урешті-решт, між цензурою і видав-
цями «byla sjednana dohoda» («була укладена 
угода»), згідно з якою з «Кобзаря» мали бути 
вилучені лише рядки виразно «антинімецько-
го» та «вільнодумного» характеру [18, с. 425] 4. 

Перед видавцями стояло питання: «Як 
бути? Чи друкувати Шевченка з купюрами, чи 
взагалі не друкувати?» Найбільше йшлося про 
«Послання славному Шафарикові», єдиний 
вірш Шевченка, що мав безпосередній стосу-
нок до Праги. Після затяжних переговорів з 
цензурою видавці вирішили випустити книжку, 
респектуючи її вимоги. Іншого виходу не було 5. 

368-сторінковий «Кобзар» Т. Шевченка 
було надруковано в празькій друкарні Яна 
Андреска тиражем 2000 примірників. На 
його третій сторінці зазначено: «На пошану 
століття першого «Кобзаря» спільним коштом 
видали...». Слідує список 64 імен, наведених 
не за величиною фінансового внеску (як це 
часто буває в таких випадках), а за алфавітом, 
тобто всі жертводавці були взаємно зрівня-
ні [17, с. ІІ]. У 27-сторінковій вступній статті 
Д. Дорошенко подав біографію поета та роз-
глянув його твори на тлі загальноукраїнських 
літературних змагань. Про появу «Кобзаря» в 

українській літературі він пише: «Рік 1840 – 
поява першого “Кобзаря” – став вікопомною 
датою не тільки в діях української літератури, 
але і в діях українського національного від-
родження. Своїми творами Шевченко відра-
зу зробив українське письменство поважною 
громадською силою і забезпечив йому певне 
місце серед всесвітніх літератур. Шевченко 
виступив на літературне поле відразу як вповні 
визначний талант і з певним, зложеним уже 
національним світоглядом. Але, розуміється, з 
часом його талант усе ріс, набирав усе більшої 
сили, а його світогляд невпинно поширювався 
та поглиблювався» [17, с. ХХVIII]. Видання 
закінчується бібліографічним розділом «Важ-
ніша література життя і творчість Шевченка» 
[17, с. 360–363], що охоплює понад сто по-
зицій, головним чином, праці «що їх можна 
хоч подекуди знайти в більших бібліотеках 
за кордоном, а деякі то й набути по книгар-
нях» [17, с. 363]. Зміст подано за алфавітом 
інципітів віршів [17, с. 364–368]. 

Крім «Кобзаря» 1941 року, виданого за ре-
дакцією Дмитра Дорошенка та Степана Сіро-
полка, у Празі під час Другої світової війни 
з’явилися ще три інші видання творів Т. Шев-
ченка, а саме:

Фронтиспіс 
«Народного 

видання Кобзаря» 
Є. Вирового 

1921 року
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1. Тарас Шевченко. Кобзар. Ювілейне ви-
дання / редакція, статті й пояснення Л. Бі-
лецького. – Прага, 1941. – 352 с. [16].

Обкладинка «Кобзаря» під редакцією 
Леоніда Білецького (Прага, 1941)

Перший том із задуманого чотиритомника 
охоплює всього-на-всього 29 творів Т. Шев-
ченка (ліричних віршів, поем, балад, «посла-
ній»), до того ж до кожного твору упорядник 
долучив ґрунтовну аналітичну статтю та при-
мітки. Крім того, у вступі наведено вичерпну 
біографічну розвідку. Ці «доповнення» займа-
ють більшу частину книжки, причому вони аж 
ніяк не обтяжують зміст творів поета, а навпа-
ки, допомагають читачеві глибше проникнути 
у його творчість.

На жаль, виданню наступних трьох томів 
зібраних творів Т. Шевченка перешкодила 
Друга світова війна.

2. Тарас Шевченко. Кобзар / ред. О. При-
ходько. – Прага, 1943. – 336 с. [19].

Книгу видано без передмови, лише з неве-
личкою післямовою «Від редакції» [19, с. 327–
331], у якій упорядник Олекса Приходько 

наголосив: «Текст цього Кобзаря подано за 
найновішими академічними виданнями, що їх 
основою стали Шевченкові автографи (руко-
писи)» [19, с. 327; підкреслення Олекси При-
ходька. – М. М.]. Які це видання, автор не на-
водить. Немає сумніву, що ними були видання 
Д. Дорошенка, А. Білецького, П. Зайцева, 
але й видання українських радянських шев-
ченкознавців 20-х років. Основна увага редак-
тора тут була зосереджена на дрібні поправки 
в текстах віршів Т. Шевченка. 

До цього видання долучено «Словник до 
Кобзаря» [19, с. 303–325], у якому пояснено 
не лише архаїзми, русизми та діалектизми, але 
подано пояснення до окремих імен, географіч-
них назв та творів поета 6.

3. Тарас Шевченко. Поезія / ред. П. Бо-
гацький, В. Дорошенко ; обкладинка В. Ма-
сютина. – Прага : Видавництво Юрія Тищен-
ка, 1944. – 344 с. – (Літературна бібліотека 
«ЮТ», ч. 6) (наклад – 5000 прим.) [20].

Обгортка «Кобзаря» під редакцією 
Олекси Приходька (Прага, 1943)
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Видавництво Юрія Тищенка було найпо-
тужнішим видавництвом української еміграції 
міжвоєнного та воєнного періодів. За порівня-
но короткий час свого існування воно випус-
тило понад двісті українських книжок. Крім 
Праги, воно мало свої книгарні в Ужгороді й 
Перечині. «Поезія» Т. Шевченка була однією 
з останніх книжок видавництва.

У короткій передмові «Від видавництва» 
підкреслено, що книга призначена для «ши-
рокого читача, щоб задовольнити його ху-
дожньо-естетичні та національно-громадські 
потреби» [20, с. 5]. «Реалізуючи наш задум, – 
заявляє видавництво, – ми виходили з того 
засновку, що всі досьогодніші методологічні та 
едиційно-практичні досяги шевченко знавства 
мусять бути тою основною базою, на якій єди-
но можна та необхідно продовжувати дальшу 
роботу перевидання. Тому-то своїм скром-
ним виданням ми не вносимо ніяких новин, 

не розв’язуємо жодних нових проблем, тільки 
пробуємо дати посильний підсумок досягнено-
го шевченкознавством, як в опрацьовані тексту, 
так і в його впорядкуванні, а ще більше в низці 
багатьох інших проблем, піднесених кількома 
науково критичними виданнями української 
поетичної творчості Т. Шевченка» [20, с. 5].

За основу «Поезії» Т. Шевченка видання 
Юрія Тищенка 1944 року взято тексти з дво-
томника зібраних творів Т. Шевченка Інсти-
туту української літератури ім. Т. Шевченка 
АН УРСР 1939 року (Київ), що вийшло під 
головною редакцією Бориса Якубовського 7. 
У вступі видавництво запевняє читача, що 
редакція радянського видання «через спе-
ціальну редакційну комісію та низку відпо-
відальних фахових співробітників проробила 
заново всю підготовчу для видання роботу, не 
беручи на віру й найменшої дрібниці [під-
креслення видавництва. – М. М.] і що воно 
[Видавництво Юрія Тищенка. – М. М.] ви-
дає «точно текст поезій Т. Шевченка за цим 
виданням» [20, с. 6] 8.Обкладинка збірки поезій Т. Шевченка, 

виданої Видавництвом Юрія Тищенка 
(Прага, 1944)

Обгортка «Кобзаря» під редакцією 
Д. Дорошенка та С. Сірополка 

(Прага, 1941)
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Твори поета розподілено до одинадцятьох 
розділів за так званим «альбомним» принци-
пом. Замість вступної статті подано «Авто-
біографічний нарис Т. Шевченка» із січня 
1860 року [20, с. 9–10] та «Автобіографічний 
лист Т. Шевченка до редактора часопису “На-
родное Чтеніе” О. О. Оболонського» з лютого 
1860 року, тобто з останнього періоду корот-
кого життя поета. А замість післямови – де-
тальну «Хронологічну канву: Життя і твор-
чість Т. Шевченка», укладену Володимиром 
Дорошенком [20 с. 323–338], у якій зазначено 
всі відомі етапи його біографії від народження 
по смерть та перевіз його тіла з Петербурга в 
Україну і його перепоховання на Чернечій горі 
біля Канева над Дніпром у травні 1861 року.

Таким чином, жодне із чотирьох книжко-
вих видань творів Т. Шевченка, що вийшли 
друком у Празі під час Другої світової війни, 
не можна вважати ні повним, ні автентичним. 
Відповідальність за це, однак, не несуть ні ви-
давці, ні редактори та, мабуть, ані німецькими 
нацистами насаджена чеська цензура – Відділ 
преси президії Міністерської ради, якій при 
виданні творів найбільшого українського поета 
йшлося лише про те, аби «не образити» й «не 
прогнівати» нацистів і не дати їм приводу для 
репресій. Отже, чеська цензура протекторату 
не заборонила видання творів Т. Шевченка 
(хоч могла це зробити), а лише викреслила з 
них місця, за які могло б зачепитися гестапо 
або інші німецькі спецслужби. 

Так чотири празькі видання творів Т. Шев-
ченка дійшли до своїх читачів і в надзвичайно 
складній політичній ситуації відіграли важ-
ливу роль у справі патріотичного виховання 
української громадськості. 

Усі зазначені празькі видання творів 
Т. Шевченка були реалізовані українською 
еміграцією на громадські кошти без наймен-
шої підтримки держави. Навпаки, як уже було 
сказано, вони підлягали суворій нацистській 
цензурі, яка з кожним виданням проявляла 
себе дедалі брутальніше. Та слово Т. Шевчен-
ка все ж таки доходило до читача і в неймовірно 
важкі для України воєнні роки було, мабуть, 

найбільшою моральною опорою та підтримкою 
українців за межами батьківщини. Вірші поета 
вселяли їм віру у звільнення України від чужо-
го ярма та виникнення самостійної й незалеж-
ної Української держави, про яку Шевченко 
мріяв усе своє короткочасне життя.

До всіх цих видань так або інакше був 
причетний Євген Вировий. А якою була його 
доля?

На відміну від переважної більшості укра-
їнських емігрантів, він не тікав із Праги на 
Захід перед наступаючою Червоною армією, 
вірячи, що керівництво Українського фронту 
визнає його заслуги в розвитку української 
культури (політикою він ніколи не займався). 
Проте, коли 17 травня 1945 року (десять днів 
після «визволення» Праги) органи військової 
контррозвідки «Смерш» («смерть шпіонам») 
прийшли арештувати його, він покінчив життя 
самогубством, вискочивши з третього поверху 
своєї квартири на брук перед машиною («чор-
ного ворона»), якою його мали відвезти в тюр-
му. «Смершівці» зробили ґрунтовний обшук 
його квартири, однак у підвал не заглянули. 
А там я наприкінці 60-х років ХХ ст. знай-
шов справжні скарби української літератури 
(Є. Вировий, крім іншого, був прекрасним біб-
ліофілом), між ними й чотири вище розглянуті 
празькі видання творів Т. Шевченка у воєн-
ний період та ґрунтовну документацію до пер-
шого з них [7, с. 417–418, 437–438].

Документацію, що охоплювала примірник 
«Кобзаря», підготовлений до друку з познач-
ками протекторатної цензури, листування ви-
давництва з цензурою та друкарнями, кошто-
риси, рахунки тощо, я ще 1998 року передав 
Музеєві Т. Г. Шевченка в Києві, щоб ними 
змогли користатися дослідники його творчос-
ті [5]. Досі я в пресі не побачив використання 
або хоча б цитування цих матеріалів.

На жаль, у Радянському Союзі ці унікаль-
ні книги були під суворою забороною. Згадки 
про них не знайдено ні у двотомному «Шев-
ченківському словнику» [21], ні в жодній іншій 
шевченкознавчій праці, виданій у Радянській 
Україні. 
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Указівки з Москви та Києва діяли і в са-
телітних комуністичних країнах. Немає ін-
формацій про цей важливий внесок у шев-
ченкознавство ні в науково-бібліографічному 
довіднику «Сто п’ятдесят років чесько-україн-
ських літературних зв’язків», упорядкованому 
Орестом Зілинським [1], ні в жодній з його 
дванадцятьох шевченкознавчих праць [2], ні 
в кандидатській дисертації Михайла Моль-
нара «Тарас Шевченко у чехів і словаків» (за-
хищеній у Києві [3]), ні в монографії Миколи 

Неврлого «Шевченко – революційний поет 
України» [9]. 

На превеликий жаль, ці важливі шевченко-
знавчі праці оминає і сучасне шевченко-
знавство 9. А всі вони заслуговують на те, щоб їх 
не лише згадати «незлим тихим словом», але щоб 
їх і перевидати як важливий документ бороть-
би української еміграції за визволення України. 
Я вірю, що 200-річчя з дня народження Тара-
са Шевченка 2014 року стане вдячною нагодою 
для  перевидання цих унікальних книжок.

1 Доповідь виголошена (у скороченому вигля-
ді) на Міжнародній науковій конференції «Народ-
ні засади та образно-стильові системи спадщини 
Тараса Шевченка в контексті сучасних національ-
но-культурних пріоритетів» у Києві 24 травня 
2013 року.

2 Через десять років Ст. Смаль-Стоцький у 
Празі опублікував окремим виданням значно по-
ширену статтю про Т. Шевченка українською мо-
вою [10].

3 У Шевченківському відділі МВБУ зберіга-
лися рідкісні видання творів Т. Шевченка: «Чи-
гиринський Кобзар» 1867 року (зі спадщини 
О. Борковського), женевське мініатюрне видання 
«Кобзаря» 1878 року (дар Л. Чикаленка), київське 
видання Череповського 1918 року, п’ятитомне 
львівське видання Б. Лепкого, варшавський 
13-томник «Повного видання творів Тараса Шев-
ченка» за редакцією П. Зайцева та багато інших. 
Серед матеріалів про Т. Шевченка важливе місце 
займало академічне видання «Шевченко і його 
доба» та майже повна збірка львівських брошур 
про Шевченка: М. Павлика, Б. Лепкого, О. Колес-
си, Д. Лукіяновича, В. Панейка, М. Лозинсько-
го та ін. Неабияку цінність для шевченкознавства 
представляла велика збірка афіш та програмок 
концертів на роковини Шевченка в різних країнах 
Європи, Америки та Азії [6, с. 37].

4 Найбільше з цього погляду постраждав 
вступ до поеми «Єретик». З нього цензура вилу-
чила більше ніж половину – 52 рядки: від «Отак 
німота запалила» по «На широких хвилях». Знач-
ні перекреслення зробила цензура і в коментарях 
до «Єретика».

5 Слід відзначити, що на сторінках книги ви-
креслені рядки здебільшого залишено вільними, 

чим упорядники наочно звертали увагу читача на 
факт, що тут чогось бракує і давали йому можли-
вість поповнити пропущені рядки на підставі ін-
ших видань. Тим упорядники ясно дали читачеві 
знати, що із втручанням празької протекторатної 
цензури вони аж ніяк не погоджуються і не несуть 
за прогалини відповідальності [18, с. 427–428].

6 І з видання О. Приходька протекторатна цен-
зура викинула з віршів Т. Шевченка цілі рядки. Ці 
рядки редактор (як і Д. Дорошенко, С. Сірополко 
та Л. Білецький) залишив вільними, пояснивши 
це приміткою: «Інші зміни в текстах знайде уваж-
ний читач, особливо той, що добре знає твори на-
шого найбільшого поета» [19, с. 331].

7 Директора Інституту української літератури 
ім. Т. Шевченка Бориса Якубовського було аре-
штовано вже 1930 року, а 1937 року розстріляно. 
Майже всіх наукових працівників шевченківської 
комісії інституту було репресовано за так званий 
«український буржуазний націоналізм». Вступ-
ну статтю та примітки В. Якубовського пізніше 
приписано іншим «упорядникам» творів Т. Шев-
ченка. Даючи високу позитивну оцінку шевченко-
знавцям радянської України в часі, коли більшість 
з них була репресована, Видавництво Юрія Ти-
щенка непрямо висловлювало солідарність з ними.

8 Та все ж протекторатна цензура і тут дала себе 
знати, викресливши з поезій Т. Шевченка буквально 
всі рядки про німців-колоністів, як і в попередніх 
двох виданнях (у поезіях «Єретик», «І мертвим, 
і живим, і ненародженим...», «Розрита могила», «Ве-
ликий льох», «Гоголю», «Гайдамаки» та ін.).

9 Як мені відомо, перевиданою була лише пер-
ша з наведених книжок [18].

10 У збірнику подано 12 статей про Т. Шевчен-
ка (с. 145–265). 
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МОЄ РОЗУМІННЯ ЗНАЧЕННЯ  
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юрій Бача

УДК  821.161.2 Шевченко

Належу до людей, які вважають, що не 
так важливо багато знати, як важливо ба-
гато розуміти, хоча таке розуміння справи 
ніби заперечує само себе, бо, здається, не 
можна багато розуміти, не знаючи всьо-
го потрібного для правильного розуміння 
справи.

В історії українського народу не важко 
знайти людей, які жили довше, вчилися кра-
ще, отже, знали більше, ніж міг знати Тарас 
Шевченко, який із 47 років життя 24 роки був 
кріпаком... – коли йому 13-й минало, він пас 
ягнята за селом..., коли інші старанно вчилися, 
він носив воду школярам..., коли іншим слу-
жили майстерні академій мистецтва, він при 
місячному світлі знімав копії паркових скуль-
птур..., коли іншим були до диспозиції універ-
ситетські бібліотеки, він потайки «списував 
Сковороду»... З других неповних 24 років 
понад десять років його тримали в тюрмах та 
на засланні, – із суворою забороною писати 
й малювати, – отже, для релятивно вільно-
го життя Тарасові залишилося десь десять 
років, та й у тих він не завжди міг робити те, 
що хотів... А зробив він, як довів Іван Фран-
ко, – той сирота, що «був сином мужика і став 
володарем у царстві духу», що «був кріпаком і 
став велетнем у царстві людської культури», – 
для України та для свого українського народу 
більше, ніж зробили для них цілі армії, сотні 
інших «синів отечества», десятки партій та ін-
ших організацій і установ 1.

Проте у всій історії українського народу 
немає людини, яка б краще за Шевченка 
розуміла суть України та українського на-
роду, – специфіку, особливості та відмін-
ності їхнього життя та розвитку, їхньої істо-
рії, культури, психології, залежності їхньої 
долі від домашніх та чужоземних факторів, 

умов та обставин..., і на основі аналізу жит-
тя (але й домашніх та світових тенденцій 
розвитку суспільства) з такою точністю 
та на такий тривалий період визначила б 
та обумовила б такий чи інший можливий 
розвиток того народу та його держави, за-
лежно від використання чи невикористання 
ними передумов, можливостей, знань та до-
свіду – свого й світового. 

Ще за життя та за понад 150 років від 
смерті Тараса – дома й у світі – понаписува-
но сотні, а то й тисячі книг, книжок, книжищ 
та книженят, у яких висвітлюються (нерідко й 
затуманюються) та досліджуються як окремі 
твори, так і найрізноманітніші аспекти життя, 
творчості та значення генія нашого україн-
ського народу.

Тож ким та яким стоїть перед нами не-
перевершений геній не тільки української, 
але і європейської та й світової літератури 
сьогодні?

Недавно я висловив думку, що Україна 
ще не усвідомила собі повністю величі та 
значення Шевченка, зокрема, для україн-
ського народу і його держави 2. Поки що не 
видно, щоб шевченкознавці України та світу 
постали проти такого твердження. Навпаки, 
це твердження сприймається, можливо, як не-
очікуване чи несподіване, проте принаймні як 
актуальне саме напередодні історичного юві-
лею Тараса, і саме тому я спробую поширити 
та уточнити свої твердження.

Українська літературознавча наука дав-
но довела, а прогресивна світова без за-
стережень сприйняла, що наш Тарас Шев-
ченко належить до найвидатніших поетів 
слов’янського світу. Однак кращі дослідники 
його життя, творчості й значення йдуть далі: 
поглиблюють це твердження й доводять, що й 
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у світовій літературі немає подібного автора, 
який би виступав з такою гострою критикою 
існуючого суспільства, перебуваючи всере-
дині цього суспільства: «Я не знаю ні в одній 
європейській літературі подібної поезії, на-
писаної в подібних обставинах», – доводить 
не хто інший, як найкращий знавець Тараса 
Шевченка Іван Франко. – «Адже “Німеч-
чина” Гейне писана в Парижі, 1844, Бичу-
вання (“Les chatiments”) Віктора Гюго писані 
в Брусселі, 1853, постали – перша під впли-
вом свобідного паризького повітря, а другі – 
на вигнанні, у вільнім краю, коли поетам не 
грозило нічого з боку тих властей, на які вони 
кидали свої громи» 3. І в іншому місці: «Не 
знаю в літературі всесвітній поета, котрий би 
представив так високий і так щиро людський 
ідеал жінки-матері, як се вчинив Шевченко» 4. 

Подібно зазначає інший автор: «Мало хто в 
історії світової культури з такою пристрастю 
і самовідданістю захищав людину і в людині 
все людське, як це робив Шевченко... Важ-
ко знайти в світовій літературі поета, який 
би дорівнював Шевченкові своїм значенням 
для народу» 5. Навіть геніальні поети, хоча б 
інколи, або підспівували сильним світу, або 
обходили їхні неподобства лояльним мов-
чанням, хоча й кидали критичні камінці в  
їхній город.

Однак «ера ліберальних реформ» Олек-
санд ра ІІ не засліпила очі українському пое-
тові. «Шевченко не йняв віри царському лі-
бералізму, і, не дивлячись на те, що, може, 
знов заглядала в очі ще гірша перспектива за 
його революційну працю, він робив і думав 
усе-таки своє» 6. Боротьба Т. Шевченка про-
ти царату є одним з провідних мотивів усієї 
літературно-громадської діяльності поета. 
Необхідність «розгромити велетенську спо-
руду рабства» (Ф. Сірко) – самодержавну 
Росію – була  непохитним, послідовним пере-
конанням поета 7. 

А як стоїть справа боротьби проти ко-
ріння, залишків та наслідків «царату» в 
сучасній Україні? «Чи довго ще на тім світі 
катам панувати?» 

Тарас Шевченко – «незадіяний» 
прогностик України

Отже, якщо у всій історії українського наро-
ду немає людини, яка б краще за Т. Шевченка 
розуміла суть проблеми України та українсько-
го народу, проблеми нашої історії, культури, 
психології і на основі цього розуміння подала 
найкращий аналіз нашого життя й визначи-
ла такий прогноз нашого розвитку, згідно з 
яким слово в слово, думка в думку вже понад 
150 років щодня проходить наше державниць-
ке, національне, економічне та соціальне життя 
з точністю, з якою ніколи не проходив жоден 
план чи будь-яка програма жодної партії, тоді 
закономірно постає питання: 

А як ми використовуємо спадщину цього 
генія – його аналіз минулого та сучасного 
йому життя народу та його прогностику по-
дальшої долі народу та його держави – у 
сучасній боротьбі народу «за в своїй хаті 
свою правду, і силу, і волю?» 

У прогностиці Тараса Шевченка вираз-
но виділяються два можливі шляхи, дві 
перспективи розвитку України та україн-
ського народу:

1. Якби ми вчились так, як треба, то й му-
дрість би була своя... Коли б ми були позбу-
лися «варшавського сміття», «грязі Москви», 
«кабанів годованих» та й усіх інших сатрапів 
і передусім продовжувачів імперських тради-
цій, коли б ми були засвоїли переконання Та-
раса, що не треба коритися, а треба боротися! 
– бо лише в боротьбі виростуть крила..., то 
«на оновленій землі» давно «врага не було б, 
супостата, а був би син, і була б мати, і були 
б люди на землі». Коли б ми були перейняли 
досвід Шевченка: «Поучений досвідом ві-
ків і морями пролитої крові, Шевченко добре 
знав, що такі речі, як свобода людини та на-
ціональності, як національна самостійність 
та повноправність не дістається просто з рук 
божих..., що їх не дають з ласки і для наших 
гарних очей ті, що досі тягли користь з нашо-
го поневолення, з нашої темноти та бідноти..., 
що боротьба за визволення української нації 
буде важка...,» 8 тоді обов’язково давно були б 
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ожили степи й озера, обов’язково давно була б 
воскресла Україна і, український народ давно 
був би досяг «в своїй хаті свою правду і силу, і 
волю», а сам народ давно був би став «вільним 
у народів вольнім колі» 9.

2. Коли, однак, надалі залишимося хохла-
ми-малоросами або моголами чи слов’янами – 
славних прадідів великих правнуками погани-
ми (залежно від того, «як німець покаже та до 
того й історію нашу нам розкаже»), – коли на-
далі будемо пертись на чужину, шукати чужо-
го добра, шукати того, чого немає ні на небі, не 
те, що на землі..., коли будемо надалі вивчати й 
знати всі мови слов’янського люду – крім сво-
єї...; коли нам хоч кіл на голові теши, а ми буде-
мо мовчати (або гратися на опозицію і добива-
тися власної недоторканості...) – тоді, згідно 
з прогнозом геніального Тараса, таки згине й 
щезне Україна, не стане її сліду на землі!.. 

То яку перспективу готували нашому на-
родові його вороги й воріженьки? Яку..., 
протягом майже сторіччя, зокрема в «зоре-
носний радянський час», не тільки плану-
вав для України, але й здійснював її щодня 
її «старший брат»? А яку перспективу реа-
лізує сучасна «вертикаль влади» в Украї-
ні? А яку долю остаточно вибере та виборе 
Україна для подальшого розвитку свого на-
роду – в Україні і не в Україні сущого – та 
його держави – вільної і незалежної демо-
кратичної української України? А якою мі-
рою чи долею допоможе народові в його бо-
ротьбі його інтелігенція..., його сумління..., 
ніби продовжувачі традицій Шевченка!?

Я не згоден з поглядами людей, які, з 
огляду на справді неймовірно критичний стан 
людських та українських справ у сучасній 
Україні, демагогічно та й безглуздо твердять, 
що краще жилося в період «розгорнутого бу-
дівництва комунізму», бо свідомий того, що 
саме тоді – свої і чужі «очільники» (тоді вони 
називали себе «вождями«!) – мільйонами 
нищили наш народ в таборах на соловках та 
в сибірах, голодами та голодоморами по всій 
країні; в революціях, індустріалізаціях, колек-
тивізаціях, атеїзаціях руйнували основи на-

шого українського матеріального й духовного 
життя, сот нями тисяч розкидали наших гро-
мадян по «необ’ятних» просторах одної шостої 
земної кулі, а на наші родючі землі завозили 
іноземців: рядових трударів, проте переваж-
но ідеологів-інструкторів – виконавців такої 
«братської» політики, але рівно ж і керівних 
працівників – «вождів»! – партії та держави, 
які не визнавали нашого права на нашу прав-
ду в нашій хаті; саме тоді і саме такі вбивали 
в нас волю по-людськи жити та по-українськи 
думати й дихати. Однак так само не належу 
до людей, які, маючи такого свого національ-
ного та соціального генія-учителя, генія-про-
світителя, генія-«провісника цілого народу» 
(І. Франко) – такого Прометея і Мойсея! – 
такий величезний всенародний історичний до-
свід за плечима, таке багатство історії та куль-
тури – наперекір тому па-су-ють нехай перед 
немалими та нелегкими, проте перед все-таки 
тимчасовими проблемами остаточного періоду 
боротьби народу за свою правду, силу й волю, 
за вільне й самостійне життя нашого народу 
в народів вільнім колі; і скоріше замовчують 
усього Шевченка, ніж уважно його читають, 
не минаючи «ані титло, ніже тії коми!..»

Поміж українського народу, без сумніву, 
переважають люди, які свідомі величі й не-
перевершеного значення життя й творчості 
Т. Шевченка для українського народу та, зо-
крема, для впорядкування його національного 
й державницького життя. Однак, оскільки ми 
й справді не усвідомлюємо всієї величі й зна-
чення спадщини поета, частина суспільства 
починає набувати переконання, що активний 
вплив Т. Шевченка за майже двісті років ніби 
вичерпався..., і тому нам потрібно нового Ва-
шингтона..., і навіть аргументує тим, що й сам 
Т. Шевченко задумувався над питанням, «чи 
 діждемося Вашингтона з новим і праведним 
законом».

Безперечно, нам потрібні тисячі й тисячі 
мудрих, чесних, розважливих та витривалих 
працівників – навіть борців! – для кожної 
галузі нашого життя. Проте жодного ново-
го Месíю, Мойсея, Вашингтона чи Прометея 
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нам не слід чекати. Натомість нам необхідно 
усвідомити собі, що, врешті-решт (скажу свої-
ми словами), «таким життя народу буде, яким 
його збудують смертні люди!» 10

Так само не належу до людей, які механіч-
но порівнюють сучасний стан нашого життя 
з життям у колишніх імперіях, проте належу 
до людей, які розуміють, що сучасні нащадки 
імперій – царської, радянської та російської – 
гірше ляха нас надалі розпинають та планують 
надалі не дозволити виконати Заповіт нашого 
Тараса. 

Відомо, що форми життя часто міняються, 
однак зміст життя і проблеми людства зали-
шаються майже без змін століттями й тисячо-
літтями (війни, голод, хвороби, несправедли-
вість...). Отже, багато чого змінилося, багато 
чого зникло, проте багато чого нелюдського 
залишилося й примножилося, багато чого 
трансформувалося з попередніх практик ім-
перій. Однак, маючи Шевченка з його точним 
універсальним поглядом на нашу волю й нево-
лю, на нашу долю й недолю, на наше минуле та 
й на можливе наше майбутнє, ми не можемо – 
не сміємо! – перестати боротися за остаточну 
перемогу нашого народу.

Якщо різного роду проімперськи налашто-
вані сили не можуть «обустроїть» Росію без 
України, якщо Росія може бути тільки вели-
кою або ніякою (а без України вона, мовляв, 
великою бути не може), то це їхня проблема! 
Заради такої політики «старшого брата» ми 
не можемо не вирішувати своєї долі; наш на-
род має свого прогностика, свого провідника, 
свою історію, культуру, а в них і свою мову, як і 
свої проблеми та свої завдання, тому ми – ра-
зом з іншими народами та з усіма порядними 
людьми – будемо співпрацювати, проте не 
можемо надалі гнутися-вигинатися перед про-
довжувачами отої імперської політики!

Звісно, я належно не знаю справжнього 
стану життя сучасної України, її преси, пропа-
ганди, політичної реклами та інших засобів ма-
сового впливу на народ. Однак знаю сучасну 
політичну Україну так, щоб ясно бачити, як 
вона не тільки нехтує значенням Шевченка 

для українського народу та його держави, 
але вже навіть забуває про те, що в історії 
України взагалі колись був і діяв – карав-
ся, мучився, проте не каявся! – такий ге-
ніальний борець за справедливість у світі, 
рівноправність народів та людську гідність 
звичайної людини, як Тарас Шевченко. 
Тому перефразую вислів українського «су-
масшедшого» з роману Ліни Костенко і ствер-
джую: В історії України Тарас Шевченко 
ще є, утім у свідомості сучасної політичної 
України – її еліти – його вже немає! 

Навіть у популістських передвиборчих 
кампаніях чи в програмах партій не слідно – 
не видно і не чутно! – якогось посилання на 
аналізи та прогнози того генія нашого народу. 
Не краще стоїть справа з творчим використан-
ням спадщини Шевченка навіть в урядових 
програмах «більшості» чи в недолугій крити-
ці «меншості» інколи справді незрозумілої та 
явно антиукраїнської політики сучасної «вер-
тикалі влади» в Україні. І тут (в опозиційній 
критиці) не видно творчого (жодного!) ви-
користання Тарасової фундаментальної кри-
тики недоліків тогочасного суспільства чи їх 
порівняння з недоліками та несправедливістю 
сучасного суспільства, хоча окремі недоліки 
сучасного неокапіталістичного (чи вже нео-
імперіалістичного) життя так розрослися, що 
давно кількакратно переросли недоліки ко-
лишнього капіталізму. 

(Понад сто років тому І. Франко, критику-
ючи Енгельсову народну державу, твердив, що 
саме держава «...передусім усього та всеможна 
сила держави налягла би страшенним тяга-
рем на життя кожного поодинокого чоловіка... 
Люди виростали б і жили би в такій залеж-
ності, під таким доглядом держави, про який 
тепер у найабсолютніших поліцейських держа-
вах нема й мови...» «...Керівні державні «люди 
мали би в своїх руках таку величезну власть 
над життям і долею мільйонів своїх товаришів, 
якої ніколи не мали найбільші деспоти. Стара 
біда – нерівність, вигнана дверима, вернула 
би вікном, не було би визиску робітників через 
капіталістів, але була би всевладність керма-
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ничів – все одно чи родовитих, чи вибраних, 
– над мільйонами членів народної держави. 
А, маючи в руках таку необмежену власть хоч 
би лише на короткий час, як легко могли би ті 
керманичі захопити її на завсіди!..») 11 

Невже ж сучасним – як би їх назвати? – 
псевдовиразникам чи захисникам інтересів на-
роду та всяким – ніби! – провідникам народу 
не видно і не чутно, що тут ідеться про кла-
сичний приклад, коли всю ту критику понад 
сторічної давності тогочасної ситуації та полі-
тики можна взяти і перенести її, як блок текс-
ту в сучасному комп’ютері, на оцінку сучасної 
ситуації та політики також сучасної України? 
Невже ж тим борцям за народ нічого не гово-
рять вискочки мільйонери та мільярдери, які, 
до того ще, не збагатіли в результаті тяжкої  
праці  бодай одної генерації їхнього роду, а 
омільярдилися маєтком народу протягом дня 
чи ночі, бо були в потрібний час на потрібному 
місці і мали знайомства з найвищими держав-
ними мужами саме отої всевладної і всесильної 
держави, яка мала бути «правильною, рівною» 
та діяти, «як добре заведений годинник».

У сучасній «вертикальній» Україні нащад-
ки попередніх імперій не дозволяють остаточно 
оформити її ставлення до демократичної Єв-
ропи та виконати вимоги тої Європи суттєво 
підсилити та затвердити волю демократичної 
України, продемонстровану у всенародній укра-
їнській Помаранчевій революції 2004 року.

Був час і були люди, переконані в тому, 
що «один лише спогад про життя Т. Шевчен-
ка здатний (був) звеличити і облагородити 
нашу душу. Без таких людей давним-давно 
зачерствіло б людське серце і заглохла б нива 
 життя» 12.

А що відбувається з нашими душами 
сьогодні?  Облагороджені вони величчю 
Т. Шевченка? Його боротьбою проти ца-
рату..., і становлять вони ще й сьогодні 

«один з провідних мотивів усієї нашої лі-
тературно-громадської діяльності?» Зали-
шається необхідність дощенту «розгромити 
велетенську споруду рабства» (Ф. Сірко) 
й надалі нашим непохитним, послідовним 
переконанням, як то було в Т. Шевченка? 

Відповіді на зачеплені питання, як і подаль-
ша доля нашого народу та його / нашої держа-
ви, залежать від кожного з нас! Від того, якою 
мірою допоможе народові в його боротьбі його 
інтелігенція..., – сумління народу! – славних 
прадідів великих правнуки..., – ніби про-
довжувачі традицій Т. Шевченка! 

Наш народ знає (бо пам’ятає!), якою уяв-
ляв собі Шевченко «нашу» Україну, знає 
причини й наслідки сучасного стану України, 
знає хто, чому і яку Україну будує сьогодні 
та планує добудувати її завтра «на нашій не 
своїй землі». Знає й способи та методи, визна-
чені Т. Шевченком, як перетворити Україну з 
країни «батьків отечества чужого» на Україну, 
в якій «врага не буде, супостата, а буде син, 
і буде мати, і будуть люди на землі». Зали-
шається тільки побороти неймовірно міцний 
тиск, величезний вплив та сконцентровані на-
магання залишків імперій – насамперед шо-
віністів, комуністів, як і злодіїв-мільйонерів та 
злодіїв-мільярдерів та весь прив’язаний до них 
партійний та державний ресурс країни – на 
наше життя та вибороти..., реально побуду-
вати задекларовану..., проголошену вільну й 
незалежну демократичну Українську державу, 
яку на основі правильного аналізу розвитку 
суспільства накреслив Тарас Шевченко! 

І розпочати розв’язувати це неймовірно 
складне завдання необхідно зараз! – бо тоді 
коли інколи?! 

Наступне сторіччя народження нашого Та-
раса буде тільки через сто років... До того часу 
не тільки нас не буде, але може не бути також 
нашого українського народу! 13
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1 Не вважаю за потрібне наводити джерело 
до загальновідомих висловів Тараса Шевчен-
ка чи Івана Франка, так як не наводимо дже-
рело до народних прислів’їв та приказок чи до 
Закону Архімеда, Теореми Піфагора тощо.

2 «Україна ще не усвідомила всієї величі Та-
раса» – виступ у Львівській філармонії 13 бе-
резня 2013 року на Академії з нагоди 199-річ-
чя народження Тараса Шевченка. (Слово 
Просвіти. – 2013. – № 19 (708). – 16–22 
травня. – С. 3).

3 Франко І. – Твори : у 50 т. – К., 1980. – 
Т. 26. – С. 142. 

4 Там само. – Т. 28. – С. 122.
5 Шабліовський Є. Тарас Шевченко і наша 

сучасність. – К. : Наукова думка, 1964. – 
С. 88. 

6 Сірко Ф. Тарас Шевченко і його думки 
про громадське життя // Шаб ліовський Є. 
Тарас Шевченко і наша сучасність... – С. 90.

7 Шабліовський Є. Тарас Шевченко і наша 
сучасність... – С. 87 

8 Там само. – С. 74.
 9 І не було б потреби вигнати з рідної зем-

лі понад сім мільйонів її громадян за шматком 
хліба, зробити з них рабів ХХІ ст. і змушувати 
мільйони дівчат, дружин та матерів тинятися 
попідтинню сиротами по всій Європі. А тим 
часом удома на руках бабусь та дідусів сиро-
тами живих батьків виростають цілі покоління 
діток... А тим часом ті мільйони  вигнанців, як 
і всі двадцять мільйонів закордонних україн-
ців – ціла третина українського народу! – хоч 
і посилають мільярди доларів у державний 

бюджет України та дальші міль ярди своїм рід-
ним, не мають жодного свого представника не 
тільки в місцевих, але навіть у найвищих дер-
жавних органах влади народу та держави..., а 
тим часом «ніби опозиція» піднімає Україну на 
боротьбу за здобуття недоторканості та неза-
служених вигід у тих органах влади для себе!

10 Бача Ю. На правах рукопису. – Париж ; 
Л. ; Цвікау, 2002. – С. 97.

 11 Франко І. Що таке поступ? Однак на-
веденого уривку критики Франка Енгельсо-
вої народної республіки в жодному «радян-
ському» виданні творів Івана Франка – ні в 
20-томному, ні в 50-томному – не знайдете! 
Тому ми навели довшу цитату...

12 Грабовський П. Зібр. тв. : у 3 т. – 
К., 1960. – Т. 3. – С. 168.

13 Один з героїв України волає: «Україна 
над прірвою!.. То ж захищаймося, українці! 
...не даймо зіпхнути себе до прірви» (Мушке-
тик Ю. М. Україна над прірвою. – К. : Укра-
їнський пріоритет, 2011. – 32 с. – Бібліотека 
«Слова Просвіти»; кн. 1).

Мабуть, справді сучасна політична Україна 
опинилася над прірвою, якщо це, окрім рядо-
вих громадян, стверджує також дипломований 
Герой України. Видно, він знає про що гово-
рить!.. Але ще не так давно – за часів Довжен-
ка – Україна була «у вогні!», на сьогодні вона, 
за твердженням героя роману Ліни Костенко, 
«в багні». Однак, чи в такій ситуації достатньо 
закликати українців не дати себе зіпхнути до 
прірви?! Чи не краще боротися, озброївшись 
ученням Тараса  Шевченка? 
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ВІРА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ДЕЯКІ КОНТРОВЕРСІЇ

Дмитро Степовик

УДК  821.161.2Шевченко+27–184.2

У статті проаналізовано ставлення Тараса Шевченка до християнства взагалі і православної віри зокрема; до-
ведено глибоку пошану Тараса до Біблії, Церкви, євангельських істин Господа Ісуса Христа; підкреслено вплив 
християнства на його літературну й мистецьку творчість; спростовано неправдиві твердження, що Шевченко «міг 
бути» атеїстом або критиком Священного Писання.

Ключові слова: християнство, Церква, обряд, Богородиця, творчість.

The article analyzes attitude of Taras Shevchenko toward Christianity in general and toward Orthodoxy in particular. The 
article shows deep respect of Taras toward Bible, toward Church, toward gospel truth Lord Jesus Christ. The article stresses 
influence of Christianity over his literary and art. The article refutes false statements that Shevchenko «could be» atheist or 
critic of Holy Scripture.

Keywords: Christianity, Church, ritual, Mother of God, art.

Такі риси українського національного ха-
рактеру, як вільнолюбство і нежорстке,́ толе-
рантне ставлення до інославних віровизнань 
та релігій, зумовили часті нарікання на україн-
ців з боку частини ортодоксальних християн 
Сходу. Багато писав про невдоволеність нами 
греків та інших східняків наш письменник- 
мандрівник Василь Григорович-Барський 
у своїй фундаментальній подорожній книзі 
«Мандри по святих місцях Сходу з 1723 по 
1747 рік» [4, c. 125, 140, 594, 596, 605–607]. 
Як він не намагався представити українців як 
побожних і вірних православно-візантійській 
традиції християн, йому скрізь говорили, що 
українці надто доб рі до католиків, не побо-
рюють ісламу, кохаються в освіті, малюють 
ікони на західний взірець. Подібне чували і 
чуємо – від самої Київської Русі й аж до на-
шого часу. Може, цікавий виняток зробив у 
сере дині XVII ст. сирійський архідиякон Пав-
ло з м. Алепо, який у своїх нотатках з подоро-
жі Україною не знаходив слів для похвали 
україн цям за їхню побожність, красу їхніх 
храмів та ікон [13, c. 21, 22, 28, 41, 59, 76, 77, 
88, 151, 165].

Тарас Шевченко як віруючий християнин 
також не уникнув критики за особливість сво-
єї віри в Бога. Його віра була й залишається 
однією з найбільших контроверсій у шевченко-
знавстві. Його словесна й художньо-мистець-

ка творчість не дає однозначної відповіді, як 
Шевченко ставився до Бога, Церкви, релігії й 
віровизнання. І це не тому, що в нього на ці проб-
леми були суперечливі, непослідовні чи плута-
ні погляди. Навпаки, вони в нього системні, 
ясні й визначені. Проб лема полягає в підході 
до цих поглядів тих, хто в них намагався розі-
братися. Досі підхід до цієї проблеми нагаду-
вав перетягування ковдри тих, хто силкувався 
прикрити нею свою наготу. Так, не відповідає 
дійсності образ Шевченка-християнина, який 
нарікає, плаче, благає в Бога поліпшення долі 
свого народу й особистої долі. Ніщо не є таким 
далеким від сумління Шевченка, як отаки-
ми фарбами змальована його нібито рабська, 
упокорена, фанатична віра. Були спроби при-
писати Шевченкові роздвоєність: пристрасні, 
романтичні звертання до Бога, з одного боку 
(як вияв своєрідної міфотворчої ментальності), 
і епікурейський спосіб життя – з випивками, 
розвагами й сумнівними зв’язками, – з друго-
го. Тенденційними й упередженими вигляда-
ють спроби деяких представників Російської 
православної церкви, наприклад архієписко-
па Никона («Троицкое слово» – видання, що 
друкувалося перед Першою світовою війною у 
Троїце- Сергієвій лаврі), трактувати Шевченка 
як «богохульника» і під цим оглядом критику-
вати тих, хто 1914 року хотів широко вшану-
вати пам’ять Шевченка з нагоди сторіччя від 
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дня його народження. Навіть у відомому свого 
часу «Шевченківському словнику» під гас-
лом «Атеїстичні погляди Тараса Шевченка» 
вписано неймовірну за своєю неправдивістю 
фразу: «Він показав безглуздість релігійних 
легенд, зривав покривало святості з біблій-
них героїв, доводив ворожість релігії народо-
ві. Шевченко показував, що релігія і церква є 
розсадниками мракобісся, гальмом у розвит-
ку науки і культури» [1, c. 48]. Як бачимо, усі 
терміни більшовицької атеїстичної пропаганди 
приписані Шевченкові.

Не надто далеко відстали російські мо-
нархісти, які замість того, щоб спільно з емі-
грацією народів колишньої Російської імперії 
працювати для повалення тоталітарного й без-
божного режиму в себе на батьківщині, поча-
ли критикувати вихідців з України, Білорусі, 
Прибалтики, Закавказзя, нападати на їхніх 
діячів культури, на їхні Церкви за те, що ті про-
тивляться відновленню «єдіной і нєдєлімой» 
імперії. Наведу приклад такого неприйняття 
автокефальних православних церков одним 
православним московитським «батюшкою» 
із «зарубежной» РПЦ у США, архієписко-
пом Віталієм. З особливою неприязню писав 
він саме про Українську православну церкву: 
«Тепер та Київ ська Самостійна Церква, як і 
інші – Польська, Фінляндська, Латвійська, 
Естонська автокефалії, – розсипались, бо 
не від Бога була справа їхня. Залишився був 
один тільки Іван Теодорович [решта, понад 
30 єпископів, були замучені або розстріляні 
більшовиками, з чого “побожний” монархіст 
явно вдоволений. – Д. С.]. Насвятив свяще-
ників, має стільки-то парафій, але його ніхто в 
Америці за єпископа не визнавав: ні росіяни, 
ні греки, ні серби, ні сирійці, ні румуни, ні на-
віть українці, – ні, о диво! – сам себе за за-
конного єпископа не визнавав. – Неймовірне 
діло! Після Другої світової війни разом з ДП 
[переміщеними особами. – Д. С.] наїхало ще 
багато таких самосвятів, “єпископів” і “свя-
щеників” Української самостійної церкви, і в 
багатьох місцях вони піднімають свою пропа-
ганду і баламуту. Попереджаю і умоляю вас, 

православні люди, не беріть участи в службах 
живоцерковців, самосвятів, східно обрядників 
і всяких самозваних священиків [бо, мовляв, 
усі, крім московитів, “неканонічні”. – Д. С.], 
що роздирають на частини єдину Російську 
Православну Церкву [дарма що ця “єдина” 
свого часу не була визнана 141 рік. – Д. С.]. 
Не беріть участи в страшному гріху» [14, c. 10].

Представники московитського православ’я 
добре знали, що Тарас Шевченко, вірячи в 
Бога і будучи православним християнином, 
мав доволі критичний погляд на морально- 
етичні й обрядові аспекти православ’я росій-
ського, яке, на основі реак ційної неєвангель-
ської формули «православія, самодєржавія і 
народності», зрослося з деспотичним монар-
хічним режимом, замість любові культивувало 
ненависть, замість благословіння – проклят-
тя. Тому московитські єпископи і священики, 
де б вони не жили, у Росії чи Америці, ніколи 
не зважувалися сказати про Шевченка якесь 
доб ре слово. Усі вони, колишні й сучасні, є по-
слідовниками Віссаріона Бєлінського, котрий 
започаткував негативне потрактування твор-
чої спадщини Т. Шевченка. Не скажу цьо-
го про всіх російських право славних мирян, 
які шанували християнську ідею у творчості 
Шевченка і знали його як зразкового уцерков-
леного чоловіка.

Так, проф. Микола Сумцов, один з росій-
ських знавців пое зії й епістолярії (щоденники, 
листи) Шевченка, писав: «Знайомлячись з 
ними, ми бачимо, що релігійність Шевченка 
має барву рідної поетові православної Церкви, 
її обрядовості й устрою. Шевченко молився її 
молитвами, зазвичай – за нечастими винят-
ками – думав її образними засобами. Як ря-
довий член право славної Церкви під час пос ту 
постився і приймав святі тайни [сповідував ся 
й причащався. – Д. С.]. Взагалі не розривав 
з церковними формами релігії своїх батьків». 
У спогадах про Шевченка, коли мова заходить 
про релігійні питання, усі відзначають право-
славність віри Шевченка. Останнім часом, 
щоправда, представники Української греко- 
католицької церкви роблять спроби довести, 
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що родове прізвище поета – не Шевченко, а 
Грушівський, і що охрещений він був як греко-
католик. У 1995 році священик Семен Посіко 
писав у замітці «Релігія Тараса Шевченка»: 
«У нашому народі панує загальна думка, що 
Тарас Шевченко православний. Олександр 
Кониський, що був дійсно православний, у 
“Біографії Тараса Григоровича Шевченка- 
Грушівського”, виданій 1914 року до сторіччя 
від дня народження Кобзаря, пише: “В оби-
двох селах, Кирилівці і Моринцях, були церк-
ви греко- католицького віросповідання, і в оби-
двох – святого Івана Богослова”. У примітці під 
текстом він додає, що шваґер Тараса – Варто-
ломій Шевченко – твердив, що Тарас у школі 
писав себе не інакше, як Грушівський. Знаємо, 
що Тарасів прадід Андрій, учасник битви під 
Полтавою 1709 року [на боці гетьмана Івана 
Мазепи. – Д. С.], переховувався від посіпак 
Петра І й оженився з донькою Івана Шев-
ця в Кирилівці, а як прий мак, був названий 
людьми Шевченком. І так Тарас підписував-
ся під своїми поезія ми, хоч у копіях свідоцтв 
народжень, вінчань і смертей родини Тараса є 
всюди Грушівські (фотокопії документів збері-
гаються в музеї Тараса Шевченка в Києві). На 
Правобережній Україні московським царем 
православ’я впроваджено в 1834–1838 ро-
ках, а Тараса Шевченка- Грушівського хрестив 
о. Олексій Базаринський у греко- католицькій 
церкві в 1814 році (метрика зберігається в му-
зеї Тараса Шевченка в Києві), тобто ще до 
впровадження в Україні православ’я».

Цим твердженням священик Семен Посіко 
не «відкрив Америки» в шевченкознавстві, бо 
згадані факти давно відомі; але відомо також і 
те, що молодий Шевченко і в Україні, і у Віль-
нюсі, і згодом у Петербурзі молився в право-
славних церквах, очевидно, не вважаючи, що 
його хрещення греко- католицьким священи-
ком не було православним. Якби він трактував 
своє прізвище «Шевченко» як літературний 
псевдонім, то, мабуть, офіційно записався б 
у студенти Петербурзької академії мистецтв 
під прізвищем «Грушівський» і цим прізвищем 
підписував би і свої мистецькі твори. Але в 

Україні з давніх- давен було заведено, що пріз-
виська дуже часто ставали узаконеними пріз-
вищами. Це трапилося і з Тарасом Шевченком 
та всіма його родичами.

На початку перебування Шевченка в Пе-
тербурзі, а саме – у лютому 1839 року, завдяки 
апостасійній акції віленського єпископа УГКЦ 
Йосипа Семашка греко- католицтво на тери-
торії Російської імперії було заборонено [15, 
c. 268–272], уніятську церкву в Петербурзі 
було передано РПЦ і, природно, Шевченко 
молився як православний і сам це визнавав. 
Як у православного християнина, у поведінці 
Шевченка можна розрізнити певне розділення: 
з одного боку, позитивне ставлення до право-
славного віровчення з його догматами й кано-
нами, а з другого, – доволі критичне ставлення 
до РПЦ, її священноначалія та Священного 
синоду, який був звичайним царським відом-
ством з питань релігії і ревно виконував анти-
євангельську у своїй суті політику репресивного 
імперського режиму. У поетичній і мистецькій 
творчості Шевченка немає нічого протиправо-
славного, єретичного або інославного. Навіть 
критики Шевченкових творів і його самого як 
особи не наважуються звинувачувати Кобзаря 
в якихось суттєвих порушеннях православного 
віровчення; їхні закиди стосуються винятково 
Шевченкового неприйняття РПЦ – і вже під 
цим оглядом критики, як і раніше, так і тепер, 
намагаються розігрувати карту «антиправо-
славності» Шевченка.

Митрополит Іларіон Огієнко, який ре-
тельно простудіював усю творчість Шев-
ченка під оглядом її релігійності, нічого 
анти православного не виявив. Навпаки, він 
стверджував пророчий, апостольський, про-
повідницький характер багатьох Шевченко-
вих творів. В одному з досліджень Шевченко-
вої творчості митрополит Іларіон писав: «Так, 
Шевченко був проповідником і вмів ним бути. 
Він постійно навчав так, ніби говорив у церкві. 
Пригадайте “Моє посланіє”. І відразу ствер-
джую: більшість Шевченкової науки можна 
повторювати в церкві на проповідях, так ніби 
цитати з якого церковного твору.
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І треба тільки жаліти, що українське духо-
венство так рідко цитує “Кобзаря” – для про-
повідей з нього можна брати обома руками! До 
цього ще додам, що Шевченко, як проповідник 
і оборонець правди Божої, був усе своє життя 
послідовний і незмінний. І за свою оборону 
правди Божої і життя своє віддав! Усі твори 
Шевченка – виразно навчальні, бо він науку 
твору ставив на перший план» [9, c. 222].

На тему релігійності Шевченка митропо-
лит Іларіон написав 17 статей, ґрунтовно проа-
налізувавши саму суть поетової віри, включно 
з аналізом контроверсійних запитань до Бога 
й висловлювань про Бога. Митрополит дохо-
дить висновку (у статті «Поет у безнадії та 
розпачу»), що «Бог для Шевченка – Батько, і 
то Батько рідний. І він до Нього всякі претен-
зії несе й скеровує, як люблячий син до Бать-
ка. Ці Шевченкові звернення часто власне си-
нівські, хоч і подратовані, хоч і неспокійні, але 
завжди оправдані тяжкою дійсністю... “Коб-
зар” – це чиста книга гарячих сліз, тяжкого 
горя та смертельної печалі, а то й чорної роз-
пуки» [9, c. 233, 236]. Дуже похвальний докір 
митрополит Іларіон зробив українському ду-
хівництву за те, що воно рідко цитує «Кобза-
ря» в проповідях. Але Шевченка таки цитува-
ли священики і єпископи УАПЦ у двадцятих 
роках, зокрема митрополит Василь Липків-
ський. Інша річ, що Іларіон Огієнко дещо упе-
реджено ставився до УАПЦ й особисто до 
митрополита- мученика Василя Липківського, 
тому й «не помітив» того, що Липківський у 
проповідях часто посилався на Шевченка, а 
також присвятив йому спеціально кілька про-
повідей. В одній з них («Релігійність Тараса 
Шевченка») він говорив: «Дух істини підніс 
Тараса Шевченка на безмежну духовну висо-
чінь – аж до Бога звернутися, Його запитати: 
“Чи довго ще на цім світі катам панувати?” 
Мабуть, сказав Господь Тарасові, що вже не-
довго, бо, вмираючи, він заповів: “Поховайте 
та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою 
кров’ю волю окропіте!” Не пройшло і шістде-
сят літ після того, як його поховали, а ми вже 
є свідками, як рвуться віковічні кайдани пану-

вання над нашим народом, з яким величезним 
напруженням народ наш здобуває свою волю, 
як щиро поливає цю волю, поливає тільки не 
вражою злою кров’ю, а праведною братньою 
кров’ю найкращих синів України. І ми бачимо, 
що в цей величний мент визволення України 
душа Тараса Шевченка, як він сам це казав, і 
лани і гори – все покинула і полинула до само-
го Бога молитися за сім’ю велику, сім’ю вільну, 
нову Матір-  Україну, яку він більш від усього 
на світі любив» [7, c. 148].

В іншій проповіді («Мати Божа в уявленні 
Тараса Шевченка»), сказаній на свято Благо-
віщення, митрополит Василь Липківський дав 
свій коментар до Шевченкової поеми «Марія»: 
«Пречисту Діву Марію Шевченко уявляє собі 
в образі нашої ж таки сердешної селянської ма-
тері, святої у своїй убогості, чистої у своїй пра-
ці, непорочної в своїх мріях, і весь побут життя 
Йосифа і Марії з їх Сином змальовує красками 
життя убогої бідолашної селянської сім’ї. Але 
що тут є грішного чи кощунного? Що кощун-
ного, коли наші предки на старовинному образі 
Благовіщення, який ви бачите в цім храмі, зма-
лювали пресвяту Діву Марію в мент Благові-
щення і явлення архангела Гавриї ла за кужелем 
з веретеном в руках? У св. Софії Київській так 
іменно і змальовано старовинний мозаїчний 
образ Благовіщення, що на колюмнах вівтаря. 
Що кощунного, коли наш нарід з любови і по-
шани до пресвятої Діви вбирає її у віночок з 
польових квітів, у стрічки, в намисто, в сорочку 
вишивану і цим найбільше наближає її до свого 
серця, до свого рідного життя» [7, c. 218].

Отже, українське православне священно-
началіє визнало високу пробу православності 
Тараса Шевченка. Як і його небесний тезо-
іменник, св. Тарасій, патріарх візантійський, 
Шевченко любив Бога як син, голосно кликав 
Його на поміч, знаючи з Євангелія, що Цар-
ство Боже зусиллям досягається. Чимало рис 
характеру Шевченка подібні до вдачі св. Та-
расія візантійського – людини, яка відіграла 
визначну роль у ліквідації іконоборства.

Саме найсильніші сторони віри Шевченка 
були піддані критиці представниками моско-
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витського православ’я, які будь- коли «удосто-
ювали» нашого поета своєю увагою. У РПЦ 
ніколи не бракувало шовінізму, тому борець за 
незалежність і свободу України Шевченко був 
у «батюшок» більмом на обох очах. Ненави-
діли вони його саме за волелюбство; але їхня 
професія зобов’язувала їх знущатися саме з 
його християнських поглядів. Коли після рево-
люції 1905 року посилився рух за визволення 
України, саме РПЦ очолила кампанію паплю-
ження Шевченка, бо його творчість стала 
натх ненником українських борців. У 1911 році 
минуло 50 років з дня упокоєння Шевченка, 
і РПЦ навіть заборонила служити по ньому 
панахиди. Найбільш нібито «ліберальний» 
пог ляд на пропозицію відслужити панахиди по 
Шевченкові висловив, наприклад, Одеський 
архієпископ Назарій: «За хулителя пречистої 
Божої Матері молитися треба, але по совісті, 
щоб Бог простив йому ганебні його писання. 
Панахиди ж можна служити, але тільки ніяк 
не в церкві, а вдома». А Харківський архі-
єпископ Арсеній клопотався перед синодом і 
Міністерством внутрішніх справ, щоб заборо-
нили читати Шевченків «Кобзар».

Ще з більшою завзятістю імперські свяще-
ники заперечували наміри відзначити сторіч-
чя від дня народження Шевченка в 1914 році. 
Вони критикували кожного, хто в пресі чи усно 
насмілювався сказати добре слово про Шев-
ченка. Вершиною цинізму й обскурантизму 
в середовищі РПЦ були антишевченківські 
статті за 1914 рік у журналі «Отдых христиа-
нина». Тут лютування на Шевченка, здаєть-
ся, перевершило негативізм фарисеїв на самого 
Господа Ісуса Христа. Взяти хоча б такі слова 
із цього «Отдыха христианина»: «Ім’я його 
[Шевченка. – Д. С.] стало штандартом зрад-
ників. Воно теліпається на древку розбійниць-
кого прапора. Бандити, які йдуть з погромом 
на вітчизну; Юда, який продає свого Христа 
австрійським легіонам і римському престолу; 
Каїн, що точить ніж на брата, – вони хова-
ються за ім’ям Шевченка, як за бруствером. 
Вони вирізали на своїх щитах його віршовані 
заклики і прокляття. Вони вже не одне десяти-

ліття, за його ідейною допомогою, підкопують 
коріння величезного російського дуба. Ми зу-
пиняємося з подивом перед постаттю людини, 
яка обілляла свою думку братською кров’ю 
рідного народу, яка зганьбила свою душу для 
нерозумного догоджування смакам невірую-
чих і перелюбників. Шевченко – не наш. Він 
ангел, скинутий з неба. Він – марево пустині, 
яке вабить оманливою картиною прекрасної 
землі. Він – батько зрадників, натхненник 
пере киньчиків, спокусник хистких умів. Він 
нам не потрібний» [10, c. 659–660].

Це «пафосне» кликушество й інші подібні 
«перли» шевченкофобства ретельно визбирав 
протоієрей із «зарубєжной» РПЦ Іоанн Чер-
навін для своєї брошури «Тарас Шевченко и 
его религиозно- политические идеалы», що 
вийшла друком у Нью- Йорку 1941 року – до 
80-ліття з дня упокоєння великого сина Украї-
ни. Характерний момент: антипод «зарубеж-
ной» РПЦ, тобто нинішня РПЦ Московсько-
го патріархату, заходами свого «издательства 
Крутицкого подворья» передрукувала писа-
нину Чернавіна п’ятитисячним накладом у 
2002 році й майже весь наклад завезла своїй  
дочірній діаспорній Київській митрополії 
РПЦ в Україні, яка іменує себе «Украинской 
Православной Церковью», опускаючи приві-
сок «Московского патриархата» [20].

Усупереч обґрунтованому твердженню ми-
трополита Іларіона Огієнка, що Шевченко як 
оборонець правди Божої був усе своє життя 
послідовний і незмінний, протоієрей Чернавін 
твердить про роздвоєність поета, про крутий 
його поворот не в бік віри й Церкви, а від них; 
про «зараження» Шевченка раціоналізмом 
під впливом читання творів Томи Кемпійсько-
го і Штрауса. Перекручуючи зміст цитат з по-
етичних творів Шевченка й умисно викладаю-
чи їх у суржиковім варіанті, Чернавін робить 
своє резюме: «Замість того, щоб покаятись у 
своїх гріхах і звернутися до Бога, Тарас падав 
дедалі нижче й нижче і ставав найлютішим во-
рогом християнства взагалі. Будучи ворогом 
Православної Церкви, Шевченко був ворогом 
і російського народу. Як небезпечний політич-
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ний злочинець, Тарас 5 квітня 1847 року був 
заарештований і відправлений на заслання на 
10 років» [20, c. 14] 1.

Треба не боятися Бога, перекручуючи прав-
ду до невпізнання, щоб таке написати. Справ-
ді, як каже приказка, «у злості нема милості», 
і деякі люди, навіть наділені саном церковно-
служителя, у своєму шовіністичному засліп-
ленні починають свідомо служити неправді, 
відкидаючи або спотворюючи правду. Можна 
було б забути про чорносотенців, імена яких 
уже «канули в лету», а слово й діло Шевчен-
ка живуть; проте саме напередодні 200-річ-
чя від дня народження Тараса представ ники 
шевченко ненависництва знову дають про 
себе знати, намагаючись привабити неви-
багливих людей своїми псевдовідкриттями. 
«Розвінчувати геніального поета, – писала у 
травні 2003 року газета “Літературна Украї-
на”, – беруться щораз нові й нові пігмеї, при-
бравши машкару “пошукувачів істини”, окрім 
сумно звісного Бузини з його “вурдалацькою” 
манією, про якого ми вже й згадувати зарі-
калися, аби не оскверняти газетні сторінки... 
Столичні ЗМІ (і друковані, й електронні) ви-
дали перший потужний залп по ненавис ній 
декому постаті Кобзаря. Причому снаряди 
виявилися начиненими не ідеологічною чи по-
літичною вибухівкою, а елементарним брудом, 
з ретельністю пилососа висмоктаним з вислов-
лювань різних людей – сучасників поета... 
“Порадував” читачів “Киевский теле граф” 
статтею якогось Александра Карєвіна під на-
звою “Копытца ангела”, та ще й з підзаголов-
ком “Тарас Шевченко: оборотная сторона 
медали”. Неістовий Віссаріон, тобто жовчний 
критик Віссаріон Бєлінський [один з перших 
у ХІХ ст. пасквілеписців про Шевченка. – 
Д. С.], як висловлюється сучасна молодь, 
може відпочивати після того, що нагромадив 
на цілу газетну шпальту новоспечений “іс-
торик”... Та підійдімо до проб леми з другого 
боку. Хіба російські чи англійські дослідники 
не знають, що і Пушкін з Лєрмонтовим, і Бай-
рон не були, м’яко кажучи, ангелами в житті, 
в повсякденному побуті? Та добре знають, як і 

в усьому культурному світі, бо вивчили кожен 
рядок їхніх біографій, кожен крок. Але замість 
того, щоб без кінця- краю перебирати брудну 
білизну геніїв, не перестають захоплюватися 
їхньою творчістю, пишаються тими, хто підніс 
цілу націю до такої величі духу!» [12].

Із християнського погляду це замахування 
на світочів віри, творчості й розуму – наслідок 
гріха. Адже були в історії такі, що ненавиділи 
святих Івана Золотоустого, Василя Великого, 
Івана Дамаскина, Теодора Студита, княгиню 
Ольгу, Володимира Великого, Петра Моги-
лу та багатьох інших. Як люди, ці святі мали 
свої недоліки, але самовіддано служили Бо-
гові, зверталися до Нього – коли з любов’ю, 
коли з тривогою, коли з розпачем. Проти них 
лютували, на них скреготали зубами не так 
безбожники, як «віруючі» фарисеї, за те, що 
святі вірили не так, як вони, фарисеї. Бог роз-
порядився, що святі – біля Його престолу, 
а де фарисеї? Хоча Шевченко не святий, та 
все-таки теперішні фарисеї – хулителі імені 
й діла Тараса Шевченка – мали б пам’ятати 
долю Юди, Пилата та інших своїх поперед-
ників, які виступали проти Божих угодників. 
Творець історії Бог викидає зі сторінок життя 
негідників і залишає угодників. Шевченко – 
залишений! І писанина жодного сучасного й 
майбутнього хулителя не здатна не тільки ви-
креслити Шевченка з історії, але й пошкодити 
його  авторитетові.

Шанобливе синівське ставлення Шевченка 
до трьох осіб одно істотної й нероздільної Трій-
ці, до Богородиці і святих, повага до ікон та 
особисте малювання ікон, численні рисунки на 
релігійні теми – усе віддзеркалює його хрис-
тиянський світогляд, віру в Бога. Треба від-
кинути неправдивий підхід, ніби в поета був 
неправославний погляд на Діву Марію. Шев-
ченко не богословствував, а просто благо говів 
перед нею як Матір’ю – і то Матір’ю втілено-
го Бога, Ісуса Христа. Навколо поеми «Ма-
рія» накручено багато вигадок. Ця тема має в 
Шевченка декілька духово тематичних ліній, 
які переплітаються з гуманним ставленням до 
жінки загалом, із благоговінням поета перед 
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материнством. Але центральна вісь ставлен-
ня Шевченка до Діви Марії збігається з тією 
роллю, яка відведена їй у святих Євангеліях: 
вона пречиста, свята, непорочна, безмежно 
добра, вибрана самим Богом для великого й 
недосяжного розумові людини Божого Про-
мислу – перевести духовну іпостась Бога в 
матеріальне тіло живої людини для того, щоб 
це тіло вмерло й одночасно зняло прокляття 
гріха з усіх інших людей. Велич Марії проек-
тується через велич Ісуса Христа. Ось ці 
рядки з пое ми «Марія» виразно вказують на 
рефлекторну, христологічну велич і славу Діви 
Марії: «Все упованіє моє на тебе, мій пресвіт-
лий раю, на милосердіє твоє, все упованіє моє 
на тебе, Мати, возлагаю. Святая сило всіх свя-
тих! Пренепорочная, благая! Молюся, плачу і 
ридаю: воззри, Пречистая, на їх, отих окраде-
них, сліпих невольників. Подай їм силу Твойо-
го мученика Сина, щоб хрест- кайдани донес ли 
до самого, самого краю. Достойно пєтая! Бла-
гаю, Царице неба і землі! Вонми їх стону і по-
шли благий кінець, о всеблагая!».

Не тільки змістом, але й молитовним на-
строєм, звертанням і проханням до Богородиці, 
євангельською ритмікою і строфікою, а також 
щедрим та делікатним і українізованим вико-
ристанням церковнослов’янізмів – це право-
славна похвала Марії, довершена молитва ве-
ликої поетичної сили. І тут саме пригадується 
зауваження митрополита Іларіона Огієнка, що 
українському духівництву треба було б брати в 
Шевченка обома руками! Ці початкові слова із 
Шевченкової поеми «Марія» таки треба було 
б включити в українські молитовники! Серед 
ряду прославлень Діви Марії це, безумовно, 
була б молитва- перлина, створена національ-
ним поетом- християнином. На відміну від пе-
реважної більшості людей, які в молитвах зві-
ряють свої особисті клопоти і просять у Бога 
допомоги, Шевченко молиться до Богородиці 
за «окрадених сліпих невільників», тобто за 
свій цілий народ, за все людство. Ще Олек-
сандр Кониський зауважив, що Шевченко зі 
своєї природи був людиною високоввічливою 
і доброю. М’яке, наче віск, його серце ніколи, 

навіть у своєму ворогові, не забувало люди-
ни. Стоячи на національному ґрунті, Кобзар 
ширяє у сфері загальнолюдських ідей – волі, 
правди і братолюбія. Він дихав любов’ю, ба-
жанням погодити всі національності, полад-
нати соціальні неправди. Його мрією були за-
гальна воля і братерство всіх народів.

Також зі своєї природи Шевченко і лю-
бить, і розуміє любов поза егоїзмом, у тому 
сенсі, як проповідували у своїх богословських 
працях мужі Східної церкви, – як любов усе-
людську. Автор маловідомої в Україні моно-
графії про християнсько- філософську думку 
Шевченка, яка вийшла друком у Мадриді 
1962 року, Дмитро Бучинський роз’яснив при-
роду любові в Шевченка такими словами: «До 
природної любови людського серця Шевченко 
відноситься не тільки по-людському, значить 
з цілим людським достоїнством, без звірячих 
інстинктів, і не впадав в тон аскетизму, а з 
найпильнішою увагою, ніжністю і найвищим її 
розумінням» [3, c. 167].

Це не означає, що Шевченко відділив себе 
муром від католицького світу (греко- і римо- 
католиків), від протестантів. Його товаришу-
вання з польськими інтелігентами в Санкт- 
Петербурзі, а також на засланні (а вони були 
римо- католиками) указує на те, що конфесій-
них упереджень у Шевченка не було.

Подібне можна твердити і щодо його став-
лення до греко- католиків. Звичайно, на зміст 
поеми «Гайдамаки» посилаються як на показ-
ник антиуніятських настроїв Шевченка. Уже 
український патріотизм Шевченка не дозволив 
би йому стати на прю з мільйонами українців- 
галичан, які були і є найсвідомішою в націо-
нальному відношенні частиною українського 
віруючого народу. Хоча звертають увагу на 
те, що «Гайдамаки» – це єдина поема Шев-
ченка, яка має науковий апарат (примітки), але 
мало хто усвідомлює те, навіщо ці примітки. 
Посилання Шевченка в цій поемі на джерела 
є очевидною вказівкою на те, що трактування 
Гайдамаччини не є його особистим поглядом, 
а поетичною інтерпретацією джерел, які не в 
усьому могли збігатися з його ставленням до 
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того повстання, зокрема до кривавих оргій, 
убивства власних дітей на підставі релігійного 
фанатизму. Дуже і дуже сумнівно, щоб хрис-
тиянські погляди Шевченка були співмірними 
з поведінкою Гонти.

Щодо протестантів, то критична позиція 
Шевченка до формального християнства, ор-
тодоксального фундаменталізму і носіїв цього 
фундаменталізму в особі російського священ-
ництва його доби безпосередньо перегукуєть-
ся з традиційним критицизмом протестантів. 
Ніде Шевченко не виступає проти жодної про-
тестантської конфесії своєї доби, – ані проти 
лютеран, ані проти кальвіністів, англіканців, 
реформатів, методистів чи баптистів. Навпаки, 
поеми «Неофіти» й особливо «Єретик» указу-
ють на віротерпимість Шевченка. Він виразно 
тяжіє як у своїх висловлюваннях на християн-
ські теми, так і в критичних щодо клерикалів, які 
забули про Заповіді Божі, – до християнства, 
яке сповідував його поперед ник на ниві хрис-
тиянського інтелектуалізму в Україні Григорій 
Сковорода. Як скиталець, Сковорода з іронією 
відкинув пропозицію києво- печерських ченців 
кинути якір постійного мешкання в їхньому мо-
настирі через те, що вони «стовпи неотесані»; 
так і скиталець Шевченко відкинув «цезаро-
папистське» розуміння Церкви.

Сковорода й Шевченко з євангельського 
погляду, спільне й відмінне у їхніх поглядах та 
в інтерпретаціях Святого Письма, – ця тема 
ще не вивчена і не висвітлена ні в україн ській 
літературі, ні в українській філософії. Відомо, 
що Шевченко з пошаною ставився до Ско-
вороди і вже в ранньому дитинстві, сидячи в 
бур’янах, читав його псалми із «Саду Боже-
ственних пісень». Дослідники обох мислителів 
відзначають не церковно- конфесійну, а єван-
гельську близькість Шевченка й Сковороди. 
Про це пише автор монографії, присвяченої 
християнсько- філософським поглядам Шев-
ченка, Д. Бучинський, зазначаючи, що пошук 
Шевченком Божої причини у всьому – близь-
кий до тези св. Томи Аквінського: «Все од 
Бога, од Бога все! А сам нічого дурний не вдіє 
чоловік!». Також у диспуті зі своїм опонентом 

Козловським Шевченко висловив власне ро-
зуміння творіння Божого, а також дію Свято-
го Духа через дію життєдайного Слова Біблії: 
«Теологія без живого слова не в силі створити 
ані ось такого липового листочка... Ми повинні 
благоговіти перед Матір’ю Того, що прийняв 
за нас муки і смерть на хресті». Виходячи з 
подібних висловлювань Шевченка, Д. Бучин-
ський підносить Шевченка до рівня світових 
християнських мислителів [3, c. 203].

Шевченко був прихильником єдиної, свя-
тої, соборної й апостольської Церкви, яка б 
гуртувалася довкола свого Єдиного Глави Ісу-
са Христа. Але він бачив щось інше – виви-
щування однієї конфесії над іншою. Російська 
Церква часто бралася критикувати інші Церк-
ви, включаючи і православні. Шевченко розу-
мів непопулярність російського православ’я в 
християнському світі. Він бачив дріб’язковість, 
буквоїдство, підміну чистої віри театральніс-
тю. Представники московитського православ’я 
не можуть вибачити Шевченкові, що він пе-
редбачав часи, коли з їхніх риз, якими вони 
прикривали своє сластолюбство, дертимуть 
онучі. На всі лади смакують формальні віру-
ючі гострий відгук Шевченка про одну Служ-
бу Божу, на якій він був у Нижнім Новгороді, 
повертаючись із заслання. Шевченко знав чин 
цієї святої служби, тому коли побачив п’яних 
священиків, які абияк служили, то й записав 
у щоденнику і про поклоніння неоковирним 
суздальським ідолам, і про вакханалію, і про 
п’яних «лохматих жерців», і про тибетські та 
японські декорації, а найбільше – про «ко-
лосальне п’янство», яким завершували своє 
«служіння» новгородські клірики.

Шевченко відчував, що однією обрядо-
вістю, з якої вихолощена духовність, Росія 
не об’єднає навколо себе православний світ, як 
свого часу зробила Візантія; що Москва ніко-
ли не стане Третім Римом, як би вона не хотіла 
ним стати. І коли там, у Нижньому Новгороді, 
він побачив у головному православному бого-
служінні елементи азійства, «щось тібетське 
чи японське», то тут не дорікати треба Шев-
ченкові, а подякувати за те, що і в обрядовій 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



29

Спеціальна тема випуску: «Народні засади та образно-стильові системи спадщини 
Тараса Шевченка в контексті сучасних національно-культурних пріоритетів»

частині, не кажучи вже про духовну, він дбав 
про чистоту православ’я, а не виступав проти 
нього. Він хотів, щоб православ’я було єдине, 
але щоб ця єдність ґрунтувалася на чистоті 
й любові, а не на гордині й ненависті. Д. Бу-
чинський у цитованій монографії писав, що 
Шевченко вболівав, що Церква роз’єднана, 
що формалізм і владо любство як Заходу, так 
і Сходу шкодять істинній вірі: «Маємо багато 
здогадок про те, що він обурювався проти різ-
них установлених догматів, канонів, обрядових 
звичаїв у Церкві. Але обурення його походило 
не з самого установлення канонів, а з того, що 
вони залишались у Церкві й були для хрис-
тиян мертвою буквою закону, а його віра була 
жива, основана на Книзі Правди – Христовій 
Євангелії. Це була причина, що він часом ви-
словлювався дуже гостро проти надто разючої 
поверховості в Церкві, а також записав сам у 
“Щоденнику” з нагоди побуту на архієрейській 
Службі Божій у Нижньому Новгороді: “В ар-
хієрейській Службі, з її обстановкою та взагалі 
з тими декораціями, видалося мені щось тібет-
ське чи японське. І на цій ляльковій комедії чи-
тають святу Євангелію! Яка супереч ливість!”» 
[3, c. 201].

Усі ті висловлювання, які комуністи трак-
тували як «атеїстичні погляди Шевченка», 
саме стосуються не віри як такої, а клерика-
лів, що відступили від Бога, забули Його на-
станови щодо любові до ближнього. Шев-
ченко розвинув у своїй творчості відому тезу, 
висловлену в посланні апостола і євангеліста 
Івана про те, що любов до Бога й ненависть до 
ближнього – несумісні, тобто одна з тих тез 
мала б бути неправдою: «Хто говорить, що він 
пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, 
той у темряві досі» (Перше Соборне послання 
св. апостола Івана, 2:9). Тільки осудом пове-
дінки сучасних Шевченкові кліриків виклика-
ні його критичні зауваження про недостойних 
церковників. Але в критиків ці зауваження 
Шевченка видаються за атеїстичні погляди.

А як бути з прикрими запитаннями, які 
Шевченко часто ставить перед Богом? То він 
дорікає, що Ти, Боже, «смієшся, Батечку, над 

нами»; то риторично запитує, чи Бог бачить 
із-за хмари наші сльози й горе; то прямо за-
питує в Ісуса Христа в поемі «Кавказ»: «За 
кого ж Ти розіп’явся, Христе, Сине Божий? 
За нас добрих, чи за слово істини... чи, може, 
щоб ми з Тебе насміялись?». Подібних за-
питань і нібито претензій Шевченка до Бога 
чимало. Адже, за підрахунками митропо-
лита Іларіона Огієнка, «коли зібрати докупи 
все, що становить істоту релігійного стилю 
“Кобзаря”, то все це складає біля 15 відсотків 
останнього. Шевченко неповторний в нашій 
літературі таким широким релігійним вияв-
ленням» [8, c. 8–9].

Однозначної відповіді про місце й значення 
цих запитань у християнських поглядах Шев-
ченка дати непросто. Усі відповіді – різно-
векторні, найчастіше вони є аргументами на 
користь нібито атеїзму Шевченка.

Але це є поверхова оцінка, так само, як 
трактування релігійності Шевченка як різно-
виду богоборства. Але коли було б так, то 
благочестивий Йов з біблійної Книги Йова, 
який переніс фізичні й моральні страждання, 
теж виглядатиме за свої болісні, розпачли-
ві запитання до Творця зневажником Бога. 
А хіба пророки, апостоли мало ставили ні-
бито незручних запитань Богові з приводу 
всього того у світі, чого вони не розуміли, що 
здавалося їм поза межами людської логіки? 
Шевченко не був богословом, і багато подій, 
несправедливостей здавалися йому відсту-
пом від християнських правд, хоча тодішня 
Церква продовжувала твердити, що так усе 
має бути. Звідси дуалізм у його ставленні до 
Бога, який бачимо також у деяких учнів Ісуса, 
але який не трактувався як богоборство і тим 
паче як атеїзм. До цього дуалізму в Шевченка 
додається, на думку Леоніда Білецького, щось 
«іще третє, ота боротьба між злом і добром, 
між неправдою і правдою, і перемога зла над 
добром і правдою у душі людини, й оте страш-
не, що так хвилювало тоді Шевченка. А до та-
кого особистого змагання прилучилась у нього 
боротьба з оточенням своїм і чужим» [2, c. 9].

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



30

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2013ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2013

Таким чином, віра Шевченка близька до 
літери й духу Євангелія. Він бачив згубність 
міжконфесійних протистоянь, які постійно 
роздирають церковні організми й суспільства в 
багатьох країнах. Шевченко мав як позитивне, 
так і критичне ставлення щодо кожної з них. 
Ця його позиція також глибинно євангель-
ська. В останній книзі Біблії, в «Об’явленні 
св. Івана Богослова», Господь посилає до семи 
існуючих тоді Церков Малої Азії свого анге-
ла – і в жодній з них не було стовідсоткового 
порядку й повної відповідності Божим наста-
новам. Хоча кожна з них мала і свої переваги.

Шевченка називають пророком України. 
Частіше це є образний вислів, але пророцтво 
його має і реальний зміст, відповідний біблій-
ному тлумаченню. Він носив у собі духовну 
візію, дану Богом. Як людина, він мав деякі 
вади, але його устами говорило Провидіння, 
зокрема щодо України. Адже Бог здійсню-
вав і здійснює свої плани не через суперзірок, 
героїв і сильних світу сього, а через немічне й 
упосліджене. Біблійна тематика посідає поміт-
не місце в літературній і мистецькій творчості 
Шевченка. Хотілося б наголосити на ретель-
ному прочитанні й інтерпретації Шевченком 
книг пророків Старого Заповіту. Ці прочи-
тання сповнені символів і звернені в майбуття. 
Наслідування Шевченком 35-го розділу біб-
лійної пророчої книги Ісаї вивчають у школах. 
Пророк Ісая духовно бачив друге пришестя 
Ісу са Христа – за багато століть до його пер-
шого пришестя – як настання Царства Божо-
го, припинення ворожнечі в суспільстві й при-
роді, настання доби гармонії, як це було при 
створенні світу: «Розплющаться очі сліпим і 
відчиняться вуха глухим»; «буде скакати кри-
вий, мов олень, і буде співати безмовний язик»; 
«лігво шакалів <...> стане місцем тростини й 
папірусу»; «не буде там лева, і дика звірина не 
піде на неї» (тобто на дорогу правди), «а бу-
дуть ходити лиш викуплені», «і радість довічна 
на їхній голові, веселість та радість осягнуть 
вони, а журба та зітхання втечуть».

Шевченко конкретизує обстановку, звужує 
простір із Всесвіту – до України (це видно на 

прикладі українського пейзажу – зі степами, 
озерами, верстовими та широкими шляхами); 
звужує також і час – це не тисячолітнє цар-
ство, а лише хвиля у вічності: «Тоді, як, Гос-
поди, святая на землю правда прилетить хоч 
на годиночку спочить», – мовби для того, щоб 
переконати зневірених людей у тому, що Бог є, 
що Він не забув землі й людей на ній.

В описі блаженств, які настануть з прихо-
дом правди, Шевченко загалом іде за Ісаєю: 
тут і «незрячі прозрять, а кривії, мов сарна з 
гаю, промайнуть»; і «німим отверзуться уста»; 
і «дебр пустиня неполита, цілющою водою 
вмита, прокинеться, і потечуть веселі ріки»; і 
на широких шляхах правди «без ґвалту і крику 
позіходяться докупи, раді та веселі» колиш-
ні раби. Усе це – дослівна інтерпретація Ісаї. 
Але поряд із цим Шевченко вводить фразу, 
якої в Ісаї немає: після слів «німим отверзуть-
ся уста», які відповідають словам Ісаї «буде 
співати безмовний язик», Шевченко вставляє 
фразу «прорветься слово, як вода». Кому до-
водилося бачити, як у степу пробивається з 
надр землі джерело холодної чистої води, той 
оцінить багато значну місткість цього образу 
Шевченка і порівняння слова із цим джере-
лом. Україні під залізною московською п’ятою 
так бракувало вільного слова, і кому про це 
було краще знати, як не Шевченкові, який у 
викритті московського імперіалізму корис-
тувався часто езопівською мовою, але таки 
за вільне слово був засланий на десять літ у 
тодішній царський «архіпелаґ Ґулаґ»? Тому 
фраза щодо прориву слова, як води, додана 
Шевченком до тексту Ісаї як його візія царства 
правди, царства Ісуса Христа, де буде не тіль-
ки рай духов ний і матеріальний, але і рай волі.

Шевченко був християнином філософічно-
го складу думання, який, як і апостол Павло, 
готовий був навіть душу згубити, аби лише 
його народ був помилуваний і прощений, аби 
зменшилися – чи й зовсім були скасовані – 
його страждання. І сьогодні в живих храмах 
народ – це люди, повні запитань. Хвала єдна-
ється з допитливим розумом, дошукуванням 
правди, а шукати чогось не можна, не запи-
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туючи. «Шевченко шукав у християнській ре-
лігії не формальних моментів, не мертвої об-
рядовости, а намагався збагнути те, що було 
в ній найбільш істотне» [19, c. 14; див. також: 
5, c. 89–94]. Православність Шевченка слід 
трактувати не стільки в конфесійному ро-
зумінні цього слова (хоч і таке трактування 
не буде помилковим), скільки в дещо ширшо-
му значенні: як вірність євангельському духо-
ві, неприйняття всього того, що в букві ніби 
й узгоджене з Божим Словом, але на ділі роз-
ходиться з ним. Якщо так розуміти православ-
ність Шевченка, тоді кожний неупереджений 
читач його літературних творів і глядач його 
образотворчого доробку визнає в ньому вели-
кого християнського мислителя.

Якщо ми детальніше придивимося до тих 
суб’єктів, що заперечують не тільки християн-
ськість Шевченка як особи, але й гуманістич-
ну, людинолюбну велич його літературного та 
образотворчого доробку, ми впізнаємо в кож-
ному з них україно ненависника. Треба бути так 
засадничо злостивим, так далеким від Христа, 
як той дописувач до «Отдыха христианина», 
як прото ієрей Чернавін, як архі єпископ Віта-
лій, щоб такими темними фарбами змальову-
вати постать Шевченка та його твори! Проте 
дивуватися тут немає чого і немає чому, адже 
шевченконенависництво й україноненависни-
цтво завжди ішли в парі: це рідні брати й се-
стри з того похмурого середовища зовнішніх і 
внутрішніх чорносотенців, ім’я яким – легіон. 
Наші пращури чули їх із похитуванням голо-
ви, коли відзначалося сторіччя від дня наро-
дження Шевченка. А в наші дні підготовки й 
відзначення двохсотріччя від дня народження 
Шевченка їх усе ще багато, хоча вони діють 
не так брутально супроти Шевченка та його 
України, як 1914 року.

А це тому, що за тоталітарної влади біль-
шовиків та їхніх нинішніх зникаючих залиш-
ків у них виробилися методи «приватиза-
ції» Шевченка: надто він популярний серед 
україн ців, щоб його можна було відкидати, 
як це робили всякі чернавіни, треба хитріше, 
по-фарисейськи – пристосувати співця волі 

навіть до влади тиранів! Вони дозволяли ста-
вити йому пам’ятники, малювати його портре-
ти, писати про нього книги й виставляти його 
ледь не як більшовицького «революціонера- 
демократа»; друкувати його «Кобзар», ретель-
но зачистивши його й повикидавши з нього усе 
їм невгодне... Одним словом, вони «полюби-
ли» Шевченка. Але як? Навіть відомий кат 
українського народу Лазар Каганович – і він 
«любив» Шевченка.

Автор низки пам’ятників Шевченку в краї-
нах Заходу скульптор Леонід Молодожанин 
у 1930-х роках був студентом Ленінградської 
академії мистецтв у класі скульптури профе-
сора Матвія Манізера. Молодожанин разом 
з іншими студентами- скульпторами (Вади-
мом Соколовим, Михайлом Крамським) до-
помагав Манізеру моделювати 1938 року 
пам’ятник Шевченкові для Києва. Пам’ятник 
мав бути зовсім не таким, яким ми бачимо його 
сьогодні в парку навпроти головного (черво-
ного) корпусу Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. Манізер, 
хоч і запозичив (щоб не сказати – украв) 
ідею пам’ятника Шевченкові для м. Києва в 
українського скульптора Михайла Гаврилка 
[16; 17; 6, c. 160, 417], але, услід за Гаврил-
ком, потрактував його по-своєму в романтич-
ному дусі, з образами його персонажів. Коли 
Манізерів проект був майже готовий у глині, 
розповідав свідок подій Молодожанин, до 
Ленінграда приїхали «поглянути» на майбут-
ній пам’ятник у столиці Каганович і Хрущов. 
Коментатором і критиком був Каганович. Він 
забракував постать енергійного пристрасного 
Шевченка; а за образи персонажів, головним 
чином, із Шевченкової поеми «Гайдамаки», 
буквально накинувся на Манізера з лайкою: 
«Ти що, цими образами ґоїв з косами й вила-
ми хочеш збудити українських колгоспників 
до опору проти колгоспного ладу? Може, до 
повстання проти радянської влади? Усе це за-
брати до такої-то матері!».

Манізер усе так і зробив, як «порадив» 
Каганович, бо інакше було б йому неперелив-
ки, і роботу замовили б іншому скульпторові. 
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Манізер в авральному порядку, з допомогою 
своїх студентів, виліпив нового Шевченка «по 
Кагановичу», і в такому вигляді його відлили з 
бронзи, привезли та й встановили в Києві; тому 
весь світ сприймає ось такого Шевченка, яким 
він, звісно, у житті не був. Як із його образом, 
приблизно так само більшовики поводилися і з 
творами Шевченка 2. Якщо такою була нару-
га над образом і творчістю Шевченка, то годі 
було тоді говорити про віру Шевченка в Бога, 
про його християнськість і православне віро-
сповідництво. Атеїст – і годі!

Ні! Шевченко не був атеїстом. Шевченко не 
був єретиком. Шевченко не був вурдалакою- 
вампіром. Так його представляють ненависни-
ки всього українського. Усе українське – кіст-
ка в їхніх горлянках. Скільки маємо прикладів 
у Біблії і в цивільній історії людства, коли все 
істинне, святе, гідне хвали й наслідування 
було предметом ненависті дітей диявола. Що 
казати, коли самого Сина Божого закатува-
ли й прибили цвяхами до хреста? Шевченко 
для нас – це велике терпіння, котре є однією 
з найбільших чеснот у християнстві. «І за ім’я 
Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витер-
пить аж до кінця, той буде спасений» (Єван-
геліє від св. Матвія, 10:22). «Терпеливістю 
вашою душі свої ви здобудете» (Євангеліє 

від св. Луки, 21:19). «Майте, брати мої, пов-
ну радість, коли впадаєте в усілякі випробу-
вання, знаючи, що досвідчення вашої віри дає 
терпеливість. А терпеливість нехай має чин 
досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні 
були, і недостачі ні в чому не мали» (Соборне 
Послання св. апостола Якова, 1:2–4).

Ось євангельські свідчення, які майже до-
слівно торкаються долі Шевченка. Як би його 
не виставляли «революціонером», він, навпа-
ки, терпів з покорою. Ні за що, по суті, його 
засуджено до десяти років заслання. А якби 
не помер цар Микола, мстива й фактично не-
християнська людина, ця каторга для Шев-
ченка могла б тривати і далі. Адже міг би він 
із цього заслання втекти й дістатися Риму, де 
в славетній Римській академії мистецтв хотів 
удосконалюватися як мистець, подібно своєму 
приятелеві – мистцеві по Петербургу Василе-
ві Штернбергу. Але не став цього робити – 
терпів до кінця, занапастив здоров’я, явивши 
покору Агнця, відданого на жертву: поправ-
ді, як каже апостол, «досвідчення вашої віри 
дає терпеливість». І не думаймо, що це якесь 
штучне прив’язування євангельських істин до 
долі одного талановитого українця. Так воно є 
насправді. Бо стверджено багатьма реальними 
тогочасними свідками.
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ТРИ СКЛАДОВІ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПРОЕКЦІЇ В ПОЕЗІЇ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Софія Грица

УДК  78.031.4(477):821.161.2Шевченко

Серед складових фольклорної проекції в поезії Т. Шевченка автор виділяє: 1) ландшафтно-історичний образ 
України; 2) систему пов’язаних з ним тем, фабул, жанрів народної епіки і лірики; 3) версифікацію зі значною часткою 
коломийкового вірша, його смисловою та акцентною модифікацією , а також вільними переходами в інші силабічні 
структури. Виражені поетом у національній формі світові міфологеми – долі, несправедливості, християнської мора-
лі (переспіви Біблії), його місіонерські пророцтва – визначили величезну роль Т. Шевченка в розвитку національної 
самосвідомості й місце у світовій культурі.

Ключові слова: проекція фольклору в поезії Т. Шевченка, образ України, теми, фабули, версифікація.

The author marks out 3 parts  among parts of folklore projection in Taras Shevchenko poetry: 1) landscape-historical im-
age of Ukraine; 2) system of connected with them topics, plots, genres of folk epics and lyrics; 3) versification with reasonable 
part of Kolomyіky poem, its semantic and ascent modification, as well as free transfers in other syllabic structure. World my-
thologems, expressed by a poet in national form (fate, injustice, Christian morality (retelling of a Bible), his missionary oracles 
have defined huge role of Taras Shevchenko in development of national self-consciousness and place in world culture.

Keywords: folklore projection in poetry of Taras Shevchenko, image of Ukraine, topics, plots, versification.

Складовими фольклорної проекції в 
поезії Тараса Шевченка є такі: 1) ландшафт-
ний, історичний образ України, закодова-
ний у генетичній свідомості поета; 2) систе-
ма пов’язаних із цим образом тем, фабул, які 
фігурують у поезії Т. Шевченка; 3) ритміка і 
структура творів, органічно спаяна з народ-
ними піснями, думами, і власний досвід поета, 
якого сучасники визнавали кращим виконав-
цем народних пісень.

Про творчість Т. Шевченка написа-
но так багато, що втішати себе ілюзією но-
вих відкриттів, тим більше не фахівцям, 
маловірогідно. Водночас хоча б рефлексїі з 
приводу завжди актуальної для української 
науки проблеми зв’язків літератури з фольк-
лором з боку фольклориста – не зайві. 
Найґрунтовнішою на цю тему працею в 
ділянці шевченкіани залишається видана ще 
1939 року праця Ф. Колесси «Студії над по-
етичною творчістю Т. Шевченка», що й досі 
не втратила своєї наукової вартості з огля-
ду на об’єктивність автора та опору на ба-
гатство фактів і фаховий літературознавчий 
аналіз. Результативність цих студій зумов-
лена компетентністю Колесси-фольклори-

ста, філолога, ученого, який збагнув секрети 
фольклорних джерел Шевченкової поезії, її 
ритміки, евфонії, до того ж композитора, який 
писав  музичні  твори на вірші Шевченка, 
тонко відчувши музикальність його поезії 1. 
Понад 60 Шевченкових віршів повернулося 
у фольклор як народні, не кажучи вже й про 
те, який сильний вплив мала його поезія на 
весь перебіг фольклорного та літературного 
процесів ХІХ ст., на формування національної 
свідомості українців наступних поколінь.

Геній Шевченка стимулювала надчутли-
вість його натури, сильна природна інтуїція, 
образне мислення у симультанному поєднанні 
з почуттям міри, що виявлялися не тільки в 
його поетичній творчості, а й у малярстві, у 
власному виконанні як своїх творів, так і на-
родних пісень. Як згадував П. Куліш, поет 
глибоко переймався словами й музикою пісні, 
переживав її, сам був зворушений і слухачів 
зворушував, тим більше, що й голос у нього 
був дуже гарний: «Ніхто ще не знав, що він, 
предивний, може найлучший співака народних 
пісень на всій Україні обох Дніпрових берегів, 
і сам я  не думав, що почую в його піснях щось 
іще не чуте... такого або рівного йому співу 
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не чув я ні в Україні, ні по столицях» [цит. 
за: 5, с. 181]. Такі відгуки непоодинокі. Об-
раз України в його поезії, піснях, малюнках є 
рефракцією власної стражденної долі – ди-
тячого сирітства, пережитого десятирічного 
заслання і останніх літ короткого життя і 
вод ночас незмірної любові до України, до її на-
роду, до Природи, що так само, як саме життя, 
є джерелом добра, гармонії, піднесеної в усій 
величі в поезії романтиків, до яких належав і 
сам Шевченко. Архетипність образів поета 
не вимірюється лише етнічним, але й світовим 
досвідом. Найкращий доказ – часте його 
звернення до Святого Письма у переспівах 
«Давидових псалмів», опора на сентенції з 
Біблії, стурбованість загальнолюдськими про-
блемами долі, несправедливості, відчуттям 
власного месійного покликання до страдницт-
ва за вселюдську гріховність.

Сама по собі сутність всякого мистецтва, на 
думку Гегеля, є те, що воно показує людям їх 
самих [див.: 4, с. 384]. І справді, важко знай-
ти митця, у якого істинність його поезії була б 
істинністю його власного життя і його народу. 
У Т. Шевченка необмежена сила уяви така ж, 
що й у великих світових поетів-романтиків – 
О. Пушкіна, М. Лермонтова, Р. Берн-
са, Дж. Байрона. Як стверджує Сократ в 
«Апології», поети складають свої твори «зав-
дяки якомусь інстинкту й у стані одержимості 
Богом» [12]. «Саме через відчуття, – гово-
рить сучасний філософ Чарльз Тайлор, – ми 
доходимо найглибших моральних і, більше 
того, космічних істин. Водсворд погоджується 
з Аристотелем у тому, що “поезія – найбільш 
філософська з усіх письмових форм, її об’єкт – 
істина,  не індивідуальна та локальна, а за-
гальна та дійсна, входить у серце завдяки 
пристрасті...”» [8, c. 479]. 

Пристрасть, одержимість Шевченка упо-
тужнена страдництвом його народу і власним 
відчуттям своєї месійності й духовної сили 
для його пробудження, прозріння та спасіння. 
Звідсіль такі часті в його поезії бунтарські 
настрої, звернення до Бога за справедливістю: 
«О Боже мій, милий! Тяжко жить на світі, а 

хочеться жить» [10, c. 111]; «Сини мої, сини 
мої, / На ту Україну / Дивітеся: ви за неї / 
Й я за неї гину» [10, c. 191]. «Чи Бог бачить 
із-за хмари наші сльози, горе? /Може й ба-
чить та й помага, як і оті гори. / Предковічні, 
що политі кровію людською! / Душе моя, 
убогая! /Лишенько з тобою» [10, c. 191]. 
Свою долю поет ототожнює з долею України, 
а Україну з матір’ю й Христовою матір’ю 
Марією: «У нашім раї на землі / Нічого кра-
щого немає, / Як тая мати молодая з своїм 
дитяточком малим» [10, c. 450]. Остання 
його поема «Марія» є епілогом його життя й 
молитвою за долю України та її обкраденого 
люду: «...Молюся, плачу і ридаю, / Воззри, 
Пречистая, на їх, / Отих окрадених сліпих / 
Невольників. Подай їм силу / Твойого муче-
ника сина, / Щоб хрест-кайдани донесли / 
До самого, самого краю. / Достойнопітая, 
благаю! / Царице неба і землі!..» [10, c. 508]; 
«А я, незлобний, воспою, / Як процвітуть 
убогі села, / Псалмом і тихим, і веселим / 
Святую доленьку твою» [10, c. 508]. Концепт, 
висловлений на початку поеми «Марія», який 
міг би бути «фронтиспісом» усієї Шевченкової 
поезії і прологом до його «Заповіту», у кількох 
рядках передає образні візії митця, пережиті 
серцем, розумом і всім єством, фатум недолі 
й вимріяної поетом долі для свого краю, 
відчуття своєї місії Пророка. Кожен, хто чи-
тав Шевченкову поезію «Пророк», відчув у 
ній особу самого Шевченка: «...Господь, любя 
отих людей, / Послав на землю їм пророка; / 
Свою любов благовістить, / Святую правду 
возвістить. / Неначе наш Дніпро широкий, / 
Слова його лились, текли і в серце падали гли-
боко» [10, c. 389]. Надчутливість генія Шев-
ченка, врослого у свій питомий ґрунт, у його 
Природу, у все суще в цьому світі, у тривоги 
люду, наділили його пророчим провидінням.

Французький теоретик Бенуа Мальон  
(1841–1893), автор п’ятитомної «Історії 
соціалізму», знавець української справи  
(у тому числі, завдяки зв’язкам з М. Драго-
мановим), обізнаний з діяльністю Кирило-
Мефодіївського братства і участю в ньому 
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Т. Шевченка, порівнював нашого поета з 
французьким філософом і теологом Ф. Ля-
мене, високо цінуючи в митця, як і в кирило-
мефодіївців, недопустимість релігійної 
нетерпимості й гегемонії одного наро-
ду над іншим, на противагу московським 
панславістам. 

«Політичні концепції кирило-мефодіївців 
апелювали до ідеї слов’янської єдності й 
рівноправності, попри свою недостатню 
виразність. Що ж до Шевченка, то він на-
дав їм революційного характеру...» [3, c. 66]. 
Наскрізною у творах поета є ідея єднання 
слов’ян («Іван Гус», «І мертвим, і живим...»). 
Переповненість Шевченкової поезії протестом 
проти несправедливості, насильства, настроя-
ми бунтарства врівноважується потребою мо-
ральних зусиль, апеляціями до високого розу-
му, до Природи, її краси і гармонії. Це знову 
ж таки той основоположний космогонічний 
концепт, який панує у фольклорі, – у побож-
ному ставленні до небесних світил і стихій – 
сонця, місяця, неба, зірок, вітру, рік (Дніпра, 
Дунаю), присутніх у народних поетичних 
паралелізмах, і в Шевченковій поезії, особли-
во у зачинах його віршів «Не тополю високую 
вітер нагинає, / Дівчинонька одинока долю 
зневажає...» [10, c. 414]; « Туман, туман до-
линою, / Добре жити з родиною» [10, c. 410]; 
«Із-за гаю сонце сходить, / З-за гаю захо-
дить. / По долині увечері / Козак смутний хо-
дить» [10, c. 407]. Як і в народній українській 
пісні, у Шевченковій поезії часті «паралелізми-
інвокативи» з пристрасним зверненням до 
української природи, з якої поет черпає 
натхне ння, шукає захисту й порятунку, до якої 
виявляє пантеїстичні почуття: «Вітре буйний, 
вітре буйний! / Ти з морем говориш, – /Збу-
ди його, заграй ти з ним,  / Спитай синє море» 
[10, c. 11]; або ж: «Радуйся, ниво, неполитая / 
Квітчастим злаком! Розпустись, / Рожевим 
крином процвіти!» [10, c. 503]. 

Звернення Т. Шевченка до Біблії, його 
переспіви «Давидових псалмів», осердя 
християнської моралі, гармонії – це занурен-
ня у глибинні істини пророка правди, «...що 

нове слово / Меж людьми криком пронесе / 
І люд окрадений спасе / Од ласки царської» 
[10, c. 527]; «Діла добрих обновляться, / Діла 
злих загинуть» [10, c. 274]; «Не лякайтесь 
дива, – / Се Бог судить, визволяє довготер-
пеливих / Вас убогих. І воздає /Злодіям за 
злая» [10, c. 503]. Влучно підмічено, що «Шев-
ченко виступає “у функції немонархічного виз-
волителя, що повертається”...За українськими 
державотворчими традиціями йшлося таки про 
нього як про гетьмана незалежної України»  
[7, c. 368].

Медіумом поміж поетом і його людом, 
близьким його уявленням про божу людину, 
«народного речника», є Кобзар, назву якого він 
дав своєму головному поетичному творінню. 
Образ кобзаря, лірника, народного речника 
(з яким Шевченко сам себе ототожнював), 
присутній у поезії «Перебендя» (де поет 
називає його «братом, батьком, що з Богом 
розмовляє»), у поемі «Гайдамаки», «Сліпий», 
«Невольник», «Катерина», «Тарасова ніч». 
Думу, пісню Шевченко вважав символом без-
смертя України: «Наша дума, наша пісня / Не 
вмре, не загине... / От де, люде, наша слава, / 
Слава України!» [10, c. 49] – слова, до яких 
неодноразово зверталася Леся Українка.

Образи України, її ландшафти, персо-
налії – від найбільш посполитого люду і до 
найвищих чинів не затьмарили ендогенно-
евристичної фольклорної складової, що вияви-
лася найсильнішою складовою – фундамен-
том, на якому зросла могутня індивідуальність 
поета-мислителя, його месійна функція в 
історії України. І щоб там не говорили, чи 
не прагнули підходити до його творчості у 
«білих рукавичках», Тарас Шевченко – на-
самперед народний поет з дуже яскравим 
обличчям національного митця й пророка. 
Доволі чітко пізнавані в його творчості епос, 
органічно пов’язаний з історією народу («Гай-
дамаки», «Гамалія» «Холодний яр» та ін.), 
лірика – найбільший масив на тему любові, 
сімейних та станових відносин , філософська 
лірика, жартівливо-гумористична поезія, що 
є не тільки проекцією світла фольклорного 
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універсуму, а його внутрішньої енергії, напоєної 
народним духом, артикульованої чистою мо-
вою України – її центральноподніпровського 
осердя. Хоча ми звикли говорити про мову 
Шевченка як про літературну, нормативну, 
однак дивно було б уявити, що одна особа, та 
ще й людина, яка здобувала освіту переваж-
но самотужки і поповнювала її в іншому – 
російському, польському – оточенні, та ще й 
10 років перебувала на засланні в чужинському 
середовищі, стала законодавцем національної 
мови. У тому то й річ, що це мова народна, 
мова Середньої Наддніпрянщини, що ввійшла 
в плоть і кров поета з дитячих років через 
народні оповіді, народні думи і пісні, не тільки 
через слово, а й ритміку пісень, мелодію, че-
рез живе народне виконання, яке він чув у 
рідному краю і яке творчо засвоїв особисто. 
Дослідники творчості Шевченка не раз наго-
лошували на його обізнаності з фольклорними 
збірниками М. Максимовича, І. Срезневсько-
го, П. Куліша. Проте ніякі збірники не могли б 
виховати естетичної свідомості генія Шевчен-
ка, закоріненої в генетиці питомого ґрунту, 
особистій рефлексії поета на історичне минуле 
України, пророче провидіння її майбутньо-
го, що й стало вихідною точкою у визначенні 
сущого в його мистецтві та оцінці світової 
вартості його поезії. Через те і його власна 
поезія, напоєна народною енергією, уже в новій 
іпостасі з легкістю адаптувалася фольклором. 

Як вже було зазначено, більше 60 поезій 
Т. Шевченка стали сприйматися як народні, 
не кажучи про цілу низку окремих поетичних 
тропів з його віршів, які дослівно «розчинили-
ся» у народній пісні. Цій природній адаптації 
його віршів, поза сумнівом, сприяла їх ритмічна 
структура, переважна коломийкова (4+4+6 ), 
що за підрахунками віршознавця Б. Якубсько-
го посідає 58% [11, c. 126] (в античності відома 
як «леонінський»вірш), та 12-ти складова, ти-
пова для народної балади, лірики, історичних 
пісень тощо (попередньо це відзначали 
С. Смаль-Стоцький, Б. Якубський, Ф. Ко-
лесса). Здавалося, це б мало накладати пев-
ну монотонію на стиль його поезії. Проте 

відомо, як багато значить для поезії система 
наголосів, стопність, які органічно пов’язані 
з музикальністю митця, відчуттям  форми 
цілісності твору. Як у народній поезії, так і в 
Шевченка відсутня стала наголошуваність 
складів, надаючи їй пластичності. У згаданій 
праці Ф. Колесси «Студії над поетичною 
творчістю Т. Шевченка», учений уперше навів 
статистичне обчислення змінності наголосів 
у чотирнадцятискладовому (коломийковому) 
вірші Шевченка, що засвідчує незвичайну 
динамічність її внутрішнього пульсу завдяки 
винятковому відчуттю поетом ритміки слова, 
його евфонії і композиції вірша. Ф. Колесса 
слушно наголошує на двох типах шевченкового 
14-складовика – говореного, який переважає 
в епічних творах Шевченка, як «Гайдама-
ки», «Гамалія», «Чернець», «Іржавець», і 
співаного, органічно поєднаного з народною 
лірикою [5, c. 285]. Внутрішня ритмічна й ак-
центна динаміка Шевченкових віршів, зміна 
силабіки – переходи від 14-складовика до 
12-ти, 8-ми та інших силабічних конструкцій – 
дуже часті навіть в одному й тому ж творі 
(у поемі «Сон» вона міняється аж вісім разів!), 
що робить його поезію незвичною, новаторсь-
кою. Ритмічна поліметрія, що відкидає «ярмо 
традиції», – зазначав М. Гаспаров [1, c. 181], 
загалом характерна для поезії ХІХ ст.

За безперервністю оповідного пото-
ку, який постійно перетікає енжабемена-
ми (зв’язками поміж віршами, наче скобами 
мислі), зовсім розмиті коломийкові акценти, 
цезури, як у «Гайдамаках» («Той молиться. 
Сповідає / Гріхи перед братом / Уже вбитим. 
Не милують, / Карають завзяті» [10, c. 94]), 
«Наймичці» («Розвернулося весілля, / Музи-
кам робота / І підковам. / Вареною столи й лави 
миють, / А наймичка шкандибає, / Поспішає 
в Київ» [10, c. 255]). Тяглість розповіді поем 
суперечила б нормам коломийкових цезур і 
акцентів, отже, вони не укладаються у строфи, 
а в нерівновеликі уступи, подібно як у думах, 
залежні від логічних цезур (або строфоїди, 
як називають їх літературознавці). Сама 
драматургія розповіді спонукає поета до зміни 
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силабіки, наприклад, з 12-складовика до 9-ти, 
чи з 14-ти до інших структур:

А) За горами гори, хмарою повиті,  6+6
Засіяні горем, кровію политі. 
Отам-то милостивії ми  3+ 6 
Ненагодовану і голу   6+ 3
Застукали сердечну волю. 4+5

 [10, c. 261]

Б) В своїй хаті своя правда 4+4
І сила і воля.    6
Нема на світі України,  4+4
Немає другого Дніпра,  3+5
А ви претеся на чужину  5+4
Шукати доброго добра  3+5 

[10, c. 266]. 
Говорячи словами Б. Якубського, Шев-

ченкові «ритми вірша відповідають ритмам 
душі». Його поезії властивий відступ рит-
му від класичних форм метра. Подібне яви-
ще у фольклорі демонструють українські 
епічні думи, драматургія оповіді яких веде 
до складової нерівності віршових рядків, до 
астрофічності.

У сучасному модерному і постмодерному 
дискурсі існує думка, що техніка, форма в 
мистецтві – над усе. Для Шевченка-поета з 
його загостреним образним мисленням, упо-
тужненим талантом художника і надчутливим 
сприйняттям світу, основною його артикуляції 
була фабульно-драматична оповідь лю-
дям про незвідане, про світ в його естетичній 
подобі (природа), персоналії у життєвих 
колізіях, тим самим, підпорядкованість форми 
потребам мислі. Значна кількість енжабеменів 
у його поезії свідчить про неможливість розко-
лення думки на короткі фрагменти, увиразню-
ючи, особливо в епічних творах, масштабність, 
безперервність оповіді. Звідси й домінуюча 
«оповідна» дієслівна рима. Хрестоматійний 
приклад: «На панщині пшеницю жала, / 
Втомилася; не спочивать / Пішла в сно-
пи, пошкандибала / Івана сина годувать» 
[10, c. 300]. Його вірші викладені переважно 
не чотири-, чи шестирядковими строфами, а 
суцільними уступами.

Найбільше аналогій з народною піснею у 
Шевченковій ліриці. Достатньо лише нагада-
ти тексти: «Нащо мені чорні брови», «Вітер 
з гаєм розмовляє», «Летить галка через бал-
ку», «Породила мати сина в зеленій діброві», 
«Ой одна я одна, як билиночка в полі», «Ой 
три шляхи широкії докупи зійшлися», «Зоре 
моя вечірняя», «Якби мені черевики», «Ой 
не п’ються пива й меди», «Утоптала стежеч-
ку через яр». Українська пісня, що на початку 
була для поета єдиним орієнтиром і джерелом 
наснаги, вивела його творчість у ранг найви-
щого національного надбання і еталону для 
наслідування, поета, який виборював «почуття 
самодостатності індивіда» (Є. Рихлік) [див.: 
9, c. 469]. У фольклорному середовищі його 
ліричні поезії давно сприймаються як народні, 
мають по десятку і більше локальних варіантів – 
насамперед у музичному прочитанні тексту, 
який, як це буває в піснями літературного по-
ходження, чи «співаною поезією», що потрап-
ляють у друк, не підлягають значним змінам 
[див.: 6, c. 140–219]. І все ж за активного по-
бутування пісні на авторські слова, можливі 
пропуски строф, зміни їх порядку, а у випадку з 
Шевченковими віршами, навіть їх контамінація 
з народними піснями, як наприклад, у народ-
них варіантах Шевченкових текстів «Думки», 
«Нащо мені чорні брови», «Летить галка че-
рез балку», «Ой одна я одна, як билиночка в 
полі» [див.: 6, c. 140–219]. Шевченкову епіку 
і лірику генетично споріднює з народною об-
разна архетипність, інваріантність сталих 
місць як у словесній риториці, так і у формі – 
коломийковій, 12-складовій, що дають широ-
кий простір варіюванню інваріантів у лексиці, 
ритміці в межах відзначених форм. З особли-
вою виразністю вони виявляються у початках 
його поезій – поетичних паралелізмах, у повто-
рах поетичних рядків («Світе ясний! Світе ти-
хий, / Світе вольний несповитий!» [10, c. 537]; 
«Нащо мені чорні брови, / Нащо карі очі, / 
Нащо літа молодії / Веселі дівочі?» [10, c. 13]), 
у сталих формулах-початках, типових для на-
родних пісень, дум: «Ой на горі роман цвіте, / 
Долиною козак іде / Та у долі питається, / 
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Де та доля пишається» [10, c. 505]; «Зацвіла 
в долині червона калина, / Ніби засміялась / 
Дівчина-дитина» [10, c. 449]; «Над Дніпровою 
сагою / Стоїть явор меж лозою, / Меж ло-
зою з ялиною, / З черовоною калиною» [10, 
c. 536]; «Закувала зозуленька / В зелено-
му гаї, / Заплакала дівчинонька – дружини 
немає» [10, c. 463]; «У неділю вранці-рано / 
Синє море грало» [10, c. 226]; «У неділю та ра-
ненько, / Ще сонечко не заходило» [10, c. 414]. 
Сталі образи в Шевченкових віршах органічно 
споріднені з такими ж у народній поезії. С. Ро-
совецький називає їх «авторемінісценціями» 
[7]. Та якщо брати до уваги органічний 
зв’язок цих «loci communes» народної та 
Шевченкової поезій, то це не тільки авто-, але 
й частина «метаміфології», трансформованої в 
індивідуальній творчості митця 2.

Шевченкова поезія є прекрасним матеріалом 
для простеження переходу сентенцій інди-
відуального творця до народної пареміології 
(«Не так тії вороги, / Як добрії люди – / 

І окрадуть жалкуючи, / Плачучи осудять» 
[10, c. 409]); («Немає гірше, як в неволі / Про 
волю згадувать» [10, c. 379]); («І день не день, 
і йде не йде, / А літа стрілою, / Пролітають, 
забирають / Все добре з собою» [10, c. 282]). 

Не буду тут окремо зупинятися на величез-
ному впливові «музикально наснаженої» поезії 
Шевченка на розвиток не тільки пісенного 
фольклору, а й професійної музики майже 
всіх без винятку українських композиторів, 
яких Шевченкова муза надихала на творен-
ня опер, хорових кантат, балетів, романсів, 
пісень, оскільки проблема достатньо широко 
висвітлена в українському музикознавстві.

У цій розвідці я прагнула лише наголосити 
на окремих аспектах фольклорної проекції у 
поезії Шевченка. Не менш цікавою є проблема 
зворотного впливу індивідуальної творчості 
поета на фольклор, виникнення оповідей, 
пісень, легенд про самого Т. Шевченка. Усе 
це залишається полем для більш докладних 
досліджень літературознавців 3. 
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1 Проблему «Тарас Шевченко і фольклор» 
досліджує С. Росовецький [7].

2 До речі, ідею варіювання інваріантів, 
«варіантних парадигм», яку автор приписує 
Г. Грабовичу [7, c. 144–147], лежить в основі моєї 
монографії «Мелос української народної епіки» 
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не оминувши критики так званого «фейкло-
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З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОГО СЮЖЕТУ 
У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (АУЛІЄ-АГАЧ)

Галина Бондаренко

УДК  398:821.161.2.09(092)

У статті розкрито історію досліджень казахського періоду творчості Т. Шевченка, зокрема вірша «У Бога за 
дверми лежала сокира»; проаналізовано різні версії щодо фольклорно-етнографічних джерел сюжету та символіки 
священного дерева, які подаються за хронологічним принципом. 

Ключові слова: творчість Т. Шевченка, священне дерево, історія досліджень.

The article shows history of research of Kazakh period of Taras Shevchenko art, in particular of a poem «Axe lied behind 
God’s door». The article analyzes various versions of folklore-ethnographic sources of a topic and symbolism of a sacred tree 
that are given according to chronology.

Keywords: Taras Shevchenko art, sacred tree, history of research.

Про зв’язок творчості Т. Шевченка з укра-
їнською народною культурою, починаючи з 
ХІХ ст., написано чимало праць, автори яких 
розглядають етнографізм його творів, зв’язок 
з пісенним, оповідальним фольклором, свят-
ково-обрядовою культурою народу (М. Сум-
цов, Д. Яворницький, В. Щепотьєв, М. Шуб-
равська, О. Кравець, Ю. Івакін, Г. Грабович, 
Г. Скрипник, О. Забужко та ін.). Ґрунтовні 
дослідження творчості Кобзаря періоду за-

слання стосуються насамперед його мистець-
кого доробку, у якому помітне місце займають 
зображення природи казахського краю, по-
бутових сценок та народних типажів. Менш 
дослідженими залишаються казахські фольк-
лорно-етнографічні джерела поезії та прози 
Кобзаря того часу. Метою нашої розвідки є 
поповнення історіографічної бази сучасного 
шевченкознавства новими джерелами, досі не-
відомими або забутими з часом. 

У багатьох науковців виникало питання 
про фольклорну достовірність мотивів поезії 
«У Бога за дверими лежала сокира», у якій 
розповідається про те, як украдена каймаком 
(казахом) у Бога сокира сім літ рубала дерева, 
залишивши в казахському степу одне єдине 
дерево. Висловлювалось припущення, що об-
раз священного дерева, якому поклоняються 
казахи – ауліє-агач, описаного у цьому вірші, 
повісті «Близнецы» та зображеного на малюн-
ку Т. Шевченка, є витвором його художньої 
уяви, оскільки досі такої легенди не виявлено. 
Про це вказують у примітках до видання тво-
рів поета літературознавці В. Шубравський та 
Л. Генералюк [див.: 10, с. 599].

Поклоніння священним гаям, деревам і досі 
побутує в Казахстані. Одне з найбільш відо-
мих «ауліє-агач» (або ж «ауліє-агаш») – «свя-
тих дерев» росте поблизу м. Жаркента Пан-
філовського району в селищі з однойменною 
назвою. Це дерево карагач (діаметр 6,5 м), 

Священне дерево «кіелі-агаш». Казахстан. 
([Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.ucoz.kz)
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якому, як вважають, близько 700 років, дов-
кола якого розрослось багато молодих дерев. 
За місцевими переказами у світі всього троє 
таких дерев: одне – у Мецці, друге – у Ки-
таї, а третє – у Казахстані. Саме тут мешка-
ють духи предків. Поклонитись їм та дереву 
сюди приїздять тисячі паломників, приносячи 
в пожертву дереву хустки, тканину. Нещодав-
но за наполяганням районного акіма (голови 
вико навчої влади) змінили напис на вивісці 
біля дерева з «ауліє-агаш» (святе дерево) на 
«кіелі-агаш» (священне дерево) [7]. Окрім 
терміна «ауліє-агач», Т. Шевченко та дослід-
ники його творчості як синонім вживали ще 
слово «сингич-агач» (або «джанги-сагач») – 
одиноке дерево.

Перші публікації про можливі фольклор-
ні джерела твору «У Бога за дверими лежа-
ла сокира» з’явилися в 30-х роках ХХ ст. 
Літературознавець Михайло Мочульський у 
статті «Культ дерева й сокири в Шевченковій 
поезії», аналізуючи численні варіації на тему 
дерев та сокири, що зустрічаються у творах 
Т. Шевченка, припускає, що в основі вірша 
лежить легенда казахського народу про со-
киру й святе дерево, хоч змісту самої леген-
ди не подає [8]. У 1938 році у зв’язку з май-
бутньою ювілейною датою (125-річчям з дня 
народження Кобзаря у 1939 р.) Інститутом 
українського фольклору АН УРСР (нині – 
Інститут мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України (ІМФЕ)), проводилися масштабні 
фольклорні експедиції по шевченківських міс-
цях в Україні та за її межами. З квітня по гру-
день відбулося три експедиції, у складі яких 
працювало 22 бригади науковців, тобто було 
здійснено 22 експедиційні виїзди. Учасник 
третьої експедиції театрознавець, кандидат 
мистецтво знавства І. Волошин був відря-
джений в Оренбурзьку область (тоді –Чка-
ловська обл.) з метою пошуку фольклорних 
джерел творчості Т. Шевченка і спогадів про 
нього. У ювілейному випуску журналу «Укра-
їнський фольклор» у розділі «Хроніка», де 
йдеться про експедиції Інституту за 1938 рік, 

зазначено, що з польових записів І. Волошина 
«особливо вирізняються казахські легенди про 
чудодійного маляра Т. Г. Шевченка та акина 
Тарази» [9]. У цьому ж часопису в рубриці 
«Народи СРСР про Т. Шевченка» опублі-
ковано всі польові записи науковця в Казах-
стані (загалом – 8). Серед них (на с. 78) є і 
«Казахська легенда». Ознайомлення з автор-
ським рукописом І. Волошина, який зберіга-
ється в Архівних наукових фондах рукописів 
і фонозаписів ІМФЕ [1, арк. 17], дозволяє 
виявити власне редагування записувачем по-
льового матеріалу та помітні скорочення в 
опублікованих текстах. Деякі речення запису-
вачем викреслені так, що не можна зрозуміти 
їх змісту. У спогадах П. Ходирєва (учитель, 
55 років, пенсіонер, м. Оренбург, Форштадт) 
про Т. Шевченка, почутих ним у дитинстві 
від засланого революціонера [так в оригіна-
лі. – Г. Б.] Віталія Артем’єва, до якого Тарас 
Григорович приходив у гості, розповідається 
про те, що він приходив з бандурою, грав на 
ній та співав українських пісень, читав власні 
вірші. При передруці згадування про бандуру 
вилучене. 

Від цього самого інформатора 29 жовтня 
1938 року вчений записав і казахську леген-
ду, що так само була опублікована з купюра-
ми. При публікації була вилучена прикінцева 
частина запису, у якій повідомляється про те, 
що казахи й досі поклоняються ауліє-агач, 
прикрашаючи його гілки клаптиками тканини, 
найбільше червоними. Наголошуючи на до-
стовірності своєї оповіді, П. Ходирєв зазна-
чає, що добре знає побут казахів, тому що вчи-
телював у цих краях 31 рік і з «97 казахськими 
родами цей край сходив вздовж і поперек, від 
Уралу до Китаю» [1, арк. 17]. Про легенду, яка 
могла бути тією, що її чув Кобзар, інформа-
тор повідомив: «Сингич-агач – одиноке, свя-
те, бурею обламане, вогнем непалиме дерево, 
якого не зміг знищити навіть жорстокий хай 
і несправедливий бог. Так розповідає давня 
казахська легенда. Згадуючи про цю легенду, 
казахи тепер згадують і про великого поета 
Шевченка» [1, арк. 17]. Як бачимо, зміст самої 
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легенди відсутній. Судячи із загальних, тро-
хи патетичних фраз, учитель її не знав, тому 
що подальші його розповіді цілком конкретні. 
Так, він повідомляє про те, що священне де-
рево, ауліє-агач, яке міг бачити поет, росло в 
«63–65 верстах від Орська, якщо їхати в бік 
Актюбинська, але звернути до сел. Редутово 
і Кваркіно. Останнього разу я був біля Ауліє-
агач у 1919 р. Переказують, що воно стоїть і 
досі. До нього треба під’їздити з високої ви-
соченної кручі. Уй, бейяй, уй, бейяй! Скільки 
людей загинуло на цій страшній кручі у різні 
роки. Тисячі!» [1, арк. 25]. Крім того, опові-
дач розлого переповів легенду про походження 
народу кайзаків від царського воєначальника 
Калчі Кадира, що залишився в пустелі, та мі-
фологічної істоти пері. Враховуючи час, у який 
проходили експедиції, зауважмо, що тоді до 
польових щоденників науковців потрапляли 
лише ті записи, які могли витримати ідеоло-
гічну цензуру. Тому можна припустити також, 
що П. Ходирєв міг знати повну версію леген-
ди про сингич-агач, проте з ідеологічних мір-
кувань І. Волошин міг її не записувати. 

Свого часу дослідженням фольклорних 
джерел творчості Т. Шевченка займався відо-
мий український музикознавець, фольклорист, 
основоположник історії української музики 
Микол́а Грін́ченко. Дослідник активно пра-
цював над шевченківською тематикою, вивча-
ючи музичні уподобання Тараса Григоровича, 
вплив народної пісні на його творчість, вивчав 
народні пісні, написані на твори Т. Шевчен-
ка. Саме він розробляв концепцію ювілейної 
 наукової виставки на честь Кобзаря, що відбу-
лася в Інституті фольклору 1939 року. Зберіг-
ся опис експонатів та план розміщення стендів 
виставки. На сьогодні більшість праць ученого 
неопубліковані, зберігаючись у рукописному 
вигляді в Архівних наукових фондах рукопи-
сів і фонозаписів ІМФЕ. Саме тут, в особис-
тому фонді М. Грінченка (ф. 36-3, од. зб. 510) 
нами виявлено документ «Казахська легенда. 
Про зв’язок творчості Т. Г. Шевченка з казах-
ськими легендами», у якому подано машино-
писний варіант польового запису І. Волошина, 

про який мовилося вище. Можливо, учений 
планував подальше дослідження цього на-
пряму або ж збирався помістити запис в екс-
позицію наукової виставки. Ми не знаємо, чи 
вдалося М. Грінченку продовжити пошуки, 
які б засвідчили достовірність фольклорного 
джерела, хоч тео ретично він мав таку можли-
вість, перебуваючи згодом в м. Уфі неподалік 
від Оренбурга, куди Інститут фольклору був 
еваку йований. На жаль, 1942 року він помер 
і був там похований, а встановити подальшу 
долю його наукових розвідок із цієї тематики 
нам не вдалося.

Того ж 1939 року на ювілейному Шев-
ченківському пленумі Спілки письменників 
СРСР казахський поет і драматург Абдільда 
Тажибаєв виголосив версію про зв’язок вірша 
«У Бога за дверима лежала сокира» з націо-
нально-визвольною боротьбою казахського 
народу, очолюваною Ісатаєм Тайманули і Ма-
хамбетом Утемісовим (1830–1838). Думка 
А. Тажибаєва невдовзі була поглиблена укра-
їнським літературознавцем, Євгеном Кирилю-
ком, який вважав, що одиноке незнищене де-
рево у вірші «У Бога за дверми лежала сокира» 
символізує непереможну силу казахського на-
роду. Такої позиції дотримувалось чимало ра-
дянських шевченкознавців. Ще раніше про со-
ціально-політичне підґрунтя цієї поезії у своїй 
праці «З життя і творчості Тараса Шевченка» 
(Л., 1914) писав львівський літературознавець 
Василь Щурат (1917–1948), убачаючи в ній 
поетичну інтерпретацію розгрому Кирило-
Мефодіївського товариства та надію на його 
відродження. У дослідженні поезії Т. Шев-
ченка 1847–1861 років Юрія Івакіна, відомого 
своєю науковою об’єктивністю, представлені 
всі відомі на той час версії трактування образу 
одинокого дерева (близько 8), у тому числі й 
вищезазначені [5].

Відомий дослідник творчості Кобзаря 
 Леонід Большаков, що проживав в Оренбурзі, 
подає найбільш розгорнутий варіант тієї са-
мої казахської легенди, яку так довго шукали 
дослідники: «В зауральcкой степи Шевченко 
видел одинокое дерево, которое почиталось у 
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казахов как священное, и написал о нем стихо-
творение “У Бога за дверью лежала секира”, 
представляющее обработку казахской леген-
ды. По этой легенде казахские степи когда-то 
были сплошь покрыты лесами. Но однажды 
один казах похитил у бога топор (секиру), что-
бы с помощью его заготовить себе дров в ду-
браве. Этот дерзкий поступок повлек за собой 
кару: топор вырвался из рук смельчака и на-
чал рубить все деревья подряд. Одновременно 
возник страшный пожар. В результате край 
превратился в степь, а местами в голую пусты-
ню. Уцелело случайно одно только дерево» [3]. 
Полемізуючи з біографами Кобзаря щодо со-
ціально-політичної алегоричності образу дере-
ва, сам Большаков вважав сангич-агач симво-
лом стійкості та вічності [2, с. 376]. 

Утім, навіть така стисла редакція тексту ле-
генди дає підстави віднести її до циклу легенд 
про вигнання людини з раю – ідеального місця 
її буття за порушення встановленої Творцем за-
борони і покарання її через необхідність жити 
далі у власноруч спотвореному світі. Звичайно, 
що в радянський час таке трактування легенди 
і навіть публікація її повного варіанту були не-

прийнятними. Тому дерево, з милосердя зали-
шене Богом людям на згадку про минулий рай, 
в офіційному літературознавстві стає образом 
боротьби, непокори, нівелюючи повчальний 
зміст народної легенди, за якою людина мала 
відповідати за власні вчинки.

У сучасному шевченкознавстві, вільно-
му від ідеологічних заборон, продовжуються 
дослідження символіки та семіотики образів 
творчості Тараса Шевченка і вірша «У Бога 
за дверми лежала сокира» зокрема. Аналізу-
ючи концепт дерева в поезії, прозі та малярстві 
Кобзаря, Леся Генералюк дійшла висновку, що 
через потрійне візуальне дублювання дерева в 
поезії «У Бога за дверми лежала сокира», ак-
варелі «Джангисагач» та повісті «Близнецы» 
«У поезії-малярстві вперше з’являється мотив 
дерева пізнання – хресного шляху людини, 
вигнаного з раю Адама, з яким себе подумки 
зіставляє Шевченко в ці роки» [4, с. 29]. На 
думку дослідниці, культ дерева, витворений 
поетом на засланні, допомагав йому набувати 
духовної рівноваги, образ дерева був обраний 
ним не лише як космічний символ, але і як спо-
сіб вираження життя, молодості , безсмертя, 

Т. Шевченко. Джангис-агач. Акварель. [26.V.1848]
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мудрості та знання, як етнічна українська уні-
версалія [4, с. 30]. 

Ніби підводячи підсумки всіх дискусій 
щодо трактування символіки Шевченкового 
священного дерева, шевченкознавець Григо-
рій Клочек цього року в журналі «Дивослово. 
Українська мова й література в навчальних за-
кладах» (№ 3) публікує статтю під провока-
тивною назвою «Кінорежисер Тарас Шевченко 
& Голлівуд». У розвідці, присвяченій способам 
візуалізації художнього тексту поетом, науко-
вець пише про особливий кінематографічний 
погляд Т. Шевченка, який за реаліями сього-
дення умів бачити їх минуле та майбутнє. Шок, 
пережитий Кобзарем від переходу пустелею 
Каракум, на думку Г. Клочека, не міг «не ви-
кликати у Шевченка відчуття якоїсь природної 
катастрофи, що сталася в далекому минуло-
му... За біблійним переказом всесвітній потоп 
був наслідком гріхів людських. І за аналогією 
до цієї катастрофи, про яку Шевченко, як чу-
довий знавець Біблії, доб ре знав, катастрофа 
опустелювання, якою він був так вражений, 
теж підштовхувала його до думки, що вона 

була викликана людськими гріхами... Таким 
чином моделюється виникнення задуму поезії 
“У Бога за дверима лежала сокира”, головний 
смисл якої полягає у твердженні, що люди по-
карані пустелею за гріхи свої» [6]. При такій 
концепції твору, образ священного дерева – це 
і нагадування людям про кращі райські часи їх-
нього буття, і застереження водночас. На нашу 
думку, така сучасна екологічна інтерпретація 
творчого задуму Т. Шевченка найбільше від-
повідає своєму фольклорному першоджере-
лу – казахській легенді – та світогляду поета. 
До чого призвело спілкування людини з при-
родою «мовою сокири» можна бачити вже сьо-
годні на прикладі багатьох екологічних лих, що 
ставлять під сумнів подальше існування люд-
ської цивілізації в цілому. 

На прикладі однієї невеликої поезії 
Т. Шевченка можна бачити, що висока худож-
ня правда її творця, хоч і може мати різні ва-
ріанти тлумачень, урешті-решт, позбувається 
всього їй нав’язаного, залишаючись так само 
актуальною та істинною, як колись, і в тепе-
рішній час, і в майбутній.
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ПРОБЛЕМИ МІФОЛОГІЗАЦІЇ І ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЇ 
В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

(пастуші плачі: фольклорний і Тараса Шевченка)
Олександр Найден

УДК  398.8:801.81+821.161.2 Шевченко

Це повідомлення фрагментарно стосу-
ється моєї статті «Ектропійні та ентропій-
ні явища в українській культурі» («Сучас-
ність». – 2001. – № 1). Тому мова піде про 
вірш Т. Шевченка «Мені тринадцятий мина-
ло» і «пастуший плач», який ще 1898 року був 
опублікований у книзі «Жизнь и творчество 
крестьян Харьковской губернии» (за редакції 
В. Іванова) (Х., 1898. – Т. І. – С. 328).

Зазначу, що ці два твори актуальні щодо 
нинішнього становища в Україні. У будь-
якому разі їхні колізії та сюжетно-ситуацій-
ні чинники є своєрідним корелятом сучасної 
української дійсності.

Фактор «проспання» своєї долі, пошуків 
свого місця в життєвому просторі, усвідом-
лення себе обділеним Богом, чужим у цьому 
світі – ось ті мотиви, які становлять основу 
сюжетної зав’язки обох плачів.

Спочатку наведу «пастуший плач». Однак 
перед цим зауважу, що в ньому, попри по-
етично-ліричні інтонації справжнього плачу, 
окрім досить виразних фольклорно-образних 
ремінісценцій і алюзій, присутній типовий 
для української культури фольклорний ма-
зохізм (лише так можна назвати це явище), 
виражений через радісно-злостиву іронію і 
самоіронію. Щоб уникнути багатослівних 
пояснень цього контамінаційного факту, до-
дам, що багато українських казок, у яких 
 герой-переможець досягає шлюбу із царською 
донькою, завершено словами: «Побралися і 
живуть: лопатою воду носять, постолом добро  
возять».

Отже, «пастуший плач».
«Як найнявся я в робітники до дядька 

овець пасти. Як вигнав я пасти штирю-бирю 
ще й сімсот і чотири;

Як ліг я спати та спав три дні ще й чотири 
ночі,

Як прокинувся я – нема моєї штирі-бирі ще 
й сімсот і чотири.

Як пішов я шукать, їде дядько волами.
– Здоров, дядьку! – Здоров, племіннику.
– Чи не бачив моєї штирі-бирі ще й сімсот і 

чотири? – Не бачив, племіннику.
Вирю, вирю! Як вийду я на могилу, як за-

гляну в широкую долину, чи не видно моєї ва-
тажини? Щось засіріло, щось забіліло: я ж ду-
мав то ватажина, а воно гречка. Бодай же тобі, 
дядько, тяжко-важко оту гречку їсти, як мені 
на круту гору лізти ватажини своєї шукати.

Вирю, вирю! Як вийду я на могилу, як по-
гляну в широкую долину, чи не видно моєї 
штирі-бирі ще й сімсот і чотири? Щось засірі-
ло, щось забіліло: я ж думав то ватажина, а то 
прачки сорочки перуть. Бодай же вам тяжко-
важко оті сорочки прать, як мені свою штирю-
бирю ще й сімсот і чотири шукать!

Вирю, вирю! Як вийду я на могилу, як по-
гляну в широкую долину, чи не видно моєї 
ватажини? Щось засіріло, щось забіліло, я 
ж думав то ватажина, а то осикові пеньочки. 
Бодай же ви од сонця погоріли, а од вітру по-
чорніли, як ви мене, молодого сюди заманили.

Вирю, вирю! Як вийду я на могилу, як за-
гляну я в широкую долину, чи не видно моєї 
штирі-бирі ще й сімсот і чотири? Щось засірі-
ло, щось забіліло: то ж моя ватажина?

Сучечка-поручечка підганяє, а сестричка-
лисичка збоку управляє, а вовчок-бирючок 
отсталі підбирає.

Як прийшов я додому, батько б’є, мати лає, 
жінка з дому проганяє».

У даному разі не доцільно зупинятися на 
питаннях семантики компонентів цього пла-
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чу. Достатньо вказати на структурні ритмо-
утворюючі деталі – рефрен «вирю, вирю» і 
словесно- орнаментальний евфемізм «штиря-
биря ще й сімсот і чотири».

Також варто відмітити космологічний ха-
рактер цього «плачу» і наголосити на тому, 
що його деміфологічний характер виявляється 
в тому, що втрата пастуха остаточна і не при-
водить до бажаного надбання – повернення 
втраченого.

Однак, щоб далі продовжувати аналіз, по-
трібно дещо уточнити. Мова йде про ектропій-
ні й ентропійні явища в українській культурі. 
Нагадаю, що ектропійні явища означають на-
буток, надбання, оптимістичну перспективу. 
Уся початкова наративна міфологія була зага-
лом ектропійною.

Ентропійні явища – збування, утрата, від-
сутність позитивної перспективи.

Уся новітня література, включаючи «Гамле-
та» Шекспіра і «Фауста» Гете, особливо ХІХ 
і початку ХХ ст., позначена ентропійною пе-
чаткою деміфологізації.

Щодо цього варто навести висновок 
Х. Борхеса, зроблений у культурологічній міні-
атюрі «Чотири цикли»: «У минулому будь-яке 
починання закінчувалося вдало. Один герой 
здобував, зрештою, золоті яблука, другому 
вдавалося захопити Грааль. Тепер пошуки при-
речені на поразку... Героїв Джеймса і Кафки 
може очікувати тільки поразка. Ми такі бідні 
на відвагу і віру, що бачимо в щасливому закін-
ченні лише грубе потурання масовим смакам» 
(переклад з рос. мови автора статті. – Ред.).

Нині поняття міфу, міфології, міфотворчос-
ті зазнало девальвації. З легкої руки Р. Барта 
поширилося поняття про суцільну міфологіза-
цію нашого життя. Як зазначав Р. Барт, «усе, 
що покривається дискурсом, має можливість 
стати міфом». Думається, не все: лише те, 
що набуває значимості і підйомної сили міфа. 
Лише той герой, який змінює життя і сам стає 
іншим, є міфічним героєм. Усе інше набуває 
статусу романтично-епічної легенди позитив-
ного або негативного кшталту.

Але повернімося до «пастушого плачу».

Найбільш змістовне і семантичне наван-
таження в «плачі» несе опозиція гора–низ, 
або гора–діл. Виходячи на гору-могилу, пас-
тух сподівається побачити бажане, а замість 
нього бачить примару: «щось забіліло, щось 
засіріло». Замість бажаної «штирі-бирі» ви-
являються просторово-космологічні символи: 
гречка (поле), прачки (ріка), осикові пеньоч-
ки (ліс). Четверта примара реалією не стає і 
пасаж із «сучечкою-поручечкою» і «вовчком-
бирючком» – це типовий казковий символ 
остаточної втрати. Проте казковий світ мета-
форичних утворень і перетворень – власне 
трансцендентний, потойбічний світ, у якому 
культурний герой міфу або казки здобуває ба-
жане. У даному разі немає чого здобувати.

У зв’язку з ентропійністю «пастушого пла-
чу» й актуальністю опозиції гора–низ увагу 
привертає один з епізодів «Вікрамачаріти» 
(в індустанській редакції, саме тій, яку сво-
го часу наводив О. Веселовський), у якому 
йдеться про те, як цар Божа відкрив золотий 
трон Вікрамадитьї. Цар помітив, що пастух 
(в інших варіантах – брахман) щоразу вихо-
дить на пагорб, стає веселим, сповненим надії. 
А як іде вниз, то починає жалітися й плакати. 
Це відбувалося багато разів, аж поки цар не 
наказав розкопати пагорб, у якому був «похо-
ваний» трон Вікрамадитьї із золотими схода-
ми до нього і сорока статуями, які вміли гово-
рити – провіщати, обабіч сходів.

Отже, у «Вікрамачаріті» і «пастушому пла-
чі» та ж сама космологічна опозиція – гора–
низ, сходження–збігання – в одному випадку 
міфологізується, в іншому – деміфологізується.

Герой вірша Т.  Шевченка «Мені тринад-
цятий минало» також пастух. До того ж у вір-
ші наявний елемент плачу. Цей вірш містить у 
собі щось таємничо-привабливе. Недарма його 
так полюбляють народні майстри. Стверджую, 
що жоден твір Т. Шевченка не має стільки ін-
терпретацій в образотворчому фольклорі, як 
цей. Доводилося бачити сотні творів на тему 
«Мені тринадцятий...», виконаних у техніках 
малярства, акварелі, гравюри, малюнка олів-
цем, скульптури з дерева, глини, вишивки, 
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Спеціальна тема випуску: «Народні засади та образно-стильові системи спадщини 
Тараса Шевченка в контексті сучасних національно-культурних пріоритетів»

інтарсії, інкрустації соломкою, міні-гобелена, 
малювання на склі, навіть ткацтва (Г. Васи-
лащук). Гадаю, такий інтерес закономірний, 
оскільки в цьому вірші є «вихід». Космологія 
блукань і пошуків вилилася в нім у казково-
міфологічну субстанцію.

Перед тим, як навести значущі уривки з 
вірша, зауважу, що його ініціаційний харак-
тер заснований на мажинарних, тобто уявних, 
подорожах героя в інші світи – світ побутової 
реальності, пекельний світ і світ сублімованої 
реальності. Усі три світи мають власне сонце. 
Це типовий фольклорний прийом. На писан-
ках, різьблених спинках саней, килимах, окре-
мих керамічних і настінних розписах нерідко 
фігурують три сонця.

Перше сонце – реальне, що осяває ласка-
вою благодаттю світ дитячих першовражень:

Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята за селом.
Чи то так сонечко сіяло,
Чи так мені чого було?
Мені так любо, любо стало,
Неначе в Бога...

І ще раз про це ж саме сонце:
Ягня здається веселилось!
І сонце гріло, не пекло!

Однак за цим відбувається властива Шев-
ченковій поезії різка зміна просторово-семан-
тичних обставин. Водночас вірш набуває іншо-
го розміру, іншого ритмічного й інтонаційного 
забарвлення. З’являється друге сонце:

Та не довго сонце гріло,
Не довго молилось...
Запекло, почервоніло
І рай запалило.

Герой, так би мовити, вдивляється в темря-
ву, у морок. Ідилія дитинства перетворюється 
на пекельну реальність іншого світу:

Село почорніло,
Боже небо голубеє
І те помарніло.

У вірші з’являються елементи плачу як усві-
домлення своєї «самотності і убогості»:

Поглянув я на ягнята –
Не мої ягнята!
Обернувся я на хати –
Нема в мене хати!
Не дав мені Бог нічого!
І хлинули сльози...

І як у багатьох міфах і чарівних казках 
з’являється помічниця – дівчина, яка виби-
рала плоскінь біля дороги. Богиня-пряля Бо-
жество, святе божество на кшталт Макоші або 
Параскеви П’ятниці. Радше еллінська парка-
пряля, що дає індульгенцію на життя, уособ-
люючи трьох парок-пряль: Клото, Лахезис і 
Атропос. Тобто народження, життєвий час і 
смерть (Атропос розриває зсукану і подовже-
ну нитку життя). Отже, ця дівчина, почувши 
плач пастуха-дитини:

Прийшла, привітала,
Утирала мої сльози
І поцілувала.

Саме цей сакральний поцілунок, ця боже-
ствено-людська участь стали знаком скресан-
ня і виходу героя з потойбічного пекельного 
світу у світ надій і звершень. Тобто в оновле-
ний перетворений світ, у якому оновлюється 
і герой, набуваючи статусу царя – володаря 
всього, що є довкола:

Неначе сонце засіяло
Неначе все на світі стало
Моє... лани, гаї, сади!

Застережне слово «неначе» тут підкреслює 
фактор виходу із світу безнадійності у світ на-
дії, світ звершень, але застерігає від його абсо-
лютизації.

Отже, даний вірш, як і багато творів 
Т. Шевченка, на відміну від трагічно-іро-
нічного «пастушого плачу», містить у собі 
світобудівні аспекти міфу, наділений певною 
підйомною силою, яка здатна здійснювати  
прориви крізь хаос сліпої невизначеності, 
крізь інертність існування серед привидів і 
примар, крізь відчай буденної безподієвості й 
безрезультатності зусиль, прориви в простір, 
скажімо, велеречиво, інтенційно-сприятливої 
когнітивності.
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МАЛЯРСЬКА СПАДЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
В КОНТЕКСТІ ВІЗУАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Борисенко Валентина

УДК  7.071.1Шевченко+572–029:7

У статті порушено проблему витоків такого напряму науки, як візуальна антропологія, яка передбачає точну фік-
сацію культурно-побутових реалій. До часу зародження наукового напряму відносимо і творчість Тараса Шевченка, 
який, роблячи замальовки для Археографічної комісії, науково підходив до зображення тогочасного побуту укра-
їнських селян. Також розглянуто питання подальшого розвитку візуальної антропології з виникненням фотографії.

Ключові слова: Тарас Шевченко, малюнок, візуальна антропологія, фотографія, побут, традиційна культура.

The article touches the problem of such direction of science source as visual anthropology that assumes accurate fixation 
of cultural-everyday realities. Creation of Taras Shevchenko can be assigned to incipience of scientific direction. This poet 
and  artist collaborated with Archeographical Commission and based his creation on scientific approach to Ukrainian peasants 
 everyday life. The articles explores the questions of further development of visual anthropology with development of photography. 

Keywords: Taras Shevchenko, a drawing, visual anthropology, а photograph, everyday life, traditional culture.

На сьогодні в антропологічній науці сфор-
мувалися різні напрями: філософський, фі-
зичний, соціальний і культурний. Серед 
них порівняно новим напрямом є візуальна 
антропо логія. Однак саме ця галузь – над-
звичайно важлива, заслуговуючи на всебічне 
осмислення та розкриття. Візуальна антропо-
логія займається вивченням людини, етносу на 
основі точної документальної бази – фотодо-
кументів, відеоматеріалів, фотомистецтва, гра-
фіки, живопису. Ця галузь науки є потужним 
джерелом для вивчення культури, про що за-
свідчує низка досліджень. Документальні за-
мальовки та фотознімки мають не лише статус 
джерела, але й дають глибші уявлення про пси-
хологічний стан людини, її вподобання в моді, 
ставлення до звичаїв та обрядів, дозвілля, ре-
лігії. Вони фіксують мить, яка відображає сві-
тогляд людини. Ми маємо змогу ніби спосте-
рігати світ її очима. Для світового порівняння 
культурних явищ різних народів світу важко 
переоцінити здобутки візуальної антропології. 
Біля витоків цієї науки стояли такі знамени-
тості, як мандрівник В. Григорович- Барський 
(1723–1747), О. Шафонський (1740–1811) і, 
безперечно, Т. Шевченко.

Відомо, що внесок Тараса Григоровича 
Шевченка в розвиток української етнології 
знач ний. Етнологи, мистецтвознавці, фолькло-
ристи широко висвітлювали внесок Т. Шев-

ченка в розвиток різних напрямів гуманітарної 
науки. Ще в ХІХ ст. професор М. Сумцов 
звернув увагу на те, що його поезія дуже тісно 
пов’язана з усною народною творчістю, що ін-
коли важко розпізнати, де закінчується народ-
на творчість, а де починається власне поезія. 
Дослідники В. Щепотьєв, Ю. Івакін та інші 
висвітлювали відображення в поезії Т. Шев-
ченка духовної культури українців. О. Кра-
вець присвятила спеціальне монографічне до-
слідження про здобуток поета й художника в 
галузі етнографії [4]. Учена розкрила наукові 
підходи поета до зображення багатьох ділянок 
української традиційної культури, який у своїх 
художніх творах зафіксував такі етнографічні 
реалії, як сімейний і громадський побут, на-
родні звичаї, весільні обряди. Особливу увагу 
поет приділив зарисовкам культових споруд: 
Вознесенський собор у Переяславі (1845), 
костьол у Києві (1846), Богданова церква в 
Суботові (1845), Почаївська лавра (1846) та 
багато інших [6]. Автор вступної статті до цьо-
го видання зауважив на емоційному характері 
зобра ження родинної сцени, а також на точ-
ності фіксації побутових речей: «Один з харак-
терних моментів сімейної злагоди відображено 
в картині “На пасіці”: малі дітки принесли обід 
своєму батькові, який працює за селом у лісі. 
Привітні обличчя, широко відкриті очі малят і 
навіть така деталь, як віночок на голові старшої 
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дів чинки, – все промовляє про радість зустрічі 
з батьком...» [6, с. 11].

Т. Шевченко найбільше замальовував 
об’єкти народної архітектури. Його картини 
«Повідь» (1845), «Будинок І. Котляревського 
в Полтаві» (1845), «Комора в потоках» (1845), 
«Андруші» (1845), «На околиці» (1845) та 
інші є цінним джерелом для вивчення народ-
ного житла.

Чимало статей присвятила вивченню 
фольк лорних мотивів у творчості великого ге-
нія України і М. Шубравська. У них вона по-
казала, що поет, використовуючи народні тра-
диції, дуже точно дотримувався правдивості 
етнографічних реалій. Зокрема, здійснила по-
рівняльний аналіз промови сватів у п’єсі «На-
зар Стодоля» з етнографічним матеріалом, зі-
браним П. Чубинським [9].

У Тетіївському районі на Київщині у 
1980-х роках було зафіксовано цікавий зви-
чай викликання дощу при засусі. Раненько, 
до схід сонця, будили дівчинку, проказували з 
нею молитву, а потім посилали її полити кали-
ну. Дівчина, набравши в рот води, не огляда-
ючись, бігла до калини і поливала її [1, с. 54]. 
Цей народний звичай в етнографічній літера-
турі маловідомий, але Т. Шевченко, очевидно, 
добре знав його і точно використав у своїй лі-
тературній творчості.

То дівчина заручена
Калину саджає,
І сльозами поливає, 
І господа просить,
Щоб послав він дощі вночі...
...Широкая, високая,
Калино моя, 
Не водою до схід сонця
Поливаная...

[7, с. 319]

Узагальнюючу статтю про діяльність пое-
та опублікувала Г. Скрипник, у якій усебічно 
розкрила розмаїття етнографічної тематики, 
що домінувала у творчості генія [5]. Особливо 
слушна заувага вченої, що «...твори Т. Шевчен-
ка є не лише цінним джерелом з етнокультури 

українців – вони проливають світло на харак-
тер міжетнічних взаємин в Україні Шевченко-
вих часів, розкривають особливості процесів 
національної самоідентифікації, окреслюють 
риси української характерології» [5, с. 5].

Уже задум і план Т. Шевченка про видання 
«Живописної України» (1843) пов’язані з ви-
токами візуальної антропології в Україні. Його 
малюнки «Старости», «Судня рада» виконані 
на етнографічну тематику. Він глибоко розу-
мів, що точна фіксація етнографічних предме-
тів, явищ (народне житло, одяг, побут) матиме 
важливе наукове значення. Знаменитий лист 
поета до П. Гессе засвідчує, що Т. Шевченко 
мав дуже серйозні наміри щодо висвітлення іс-
торії і побуту свого народу, а саме: знамениті 
своєю красою види України, народний побут 
того часу та історія краю [8, с. 226–227].

Певним новим етапом життя художника 
і поета можна назвати його співпрацю з Ар-
хеографічною комісією в 1845–1846 роках. 
«Роз’їжджаючи по Україні з метою зарисовок 
історичних та археологічних пам’яток, Шев-
ченко глибоко вивчає народне життя і збирає 
численні відомості з матеріальної і духовної 
культури українського народу» [2, с. 155]. 
Його робота в Київській археографічній комі-
сії (1845–1857) хоч і тривала недовго, проте 
етнографічні малюнки «Селянська родина», 
«Сліпий», «Вдовина хата на Україні», «Хата 
над водою», «Селянське подвір’я», «Хутір на 
Україні», «В Решетилівці», «Курінь Стрюч-
ка», «Хата біля річки», «Хата батьків» та ба-
гато інших, виконані переважно на території 
Середньої Наддніпрянщини (Полтавщина, 
Київщина, Чернігівщина), дають можли-
вість порівняти предмети традиційної куль-
тури українців з пізнішою фотофіксацією, 
що становить важливий напрям візуальної 
 антропології. 

Як відомо, з появою фотографії одним 
з перших в Україні зайнявся документаль-
ною фіксацією предметів народної культури 
українців Бессарабії та Поділля М. Грейм із 
Кам’янця-Подільського, який фотографував 
предмети побуту українських селян у 1860–
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1890 роках. Приділив значну увагу фотографії 
на етнографічну тематику Середньої Наддні-
прянщини і знаний колекціонер та мистецтво-
знавець К. Скалацький з Полтавщини.

У контексті розвитку джерелознавчої бази 
з питань історії та етнології важливе значен-
ня в ділянці збирання фотодокументів має 
унікаль на колекція відомого українського 
скульптура, художника І. Гончара. Цей ли-
цар українського духу зібрав понад 20 тис. 
історико- документальних світлин кінця 
ХІХ – сере дини ХХ ст., частину яких сис-
тематизував у вісімнадцяти томах історико- 
етнографічного альбому «Україна та Україн-
ці». Оприлюдненням цієї неймовірної праці 
займається тепер Український цент народної 
культури «Музей Івана Гончара» [3].

Достойний учень І. Гончара, заслужений 
художник України, лауреат Національної 
премії імені Тараса Шевченка, колекціонер 
М. Бабак не лише продовжив працю свого 
вчителя, але й привніс нові аспекти в дослі-
дження документів візуальної антропології. 
На основі багатотисячної колекції фотодо-
кументів він систематизував фото сільських 
фотографів ХІХ – першої половини ХХ ст. 
Середньої Наддніпрянщини з побуту, житла, 
одягу, звичаїв, вірувань, дозвілля, святково-
обрядової культури, соціальної антропології 
українців.

До 200-річчя з дня народження Т. Шев-
ченка художник М. Бабак готує об’ємне ви-
дання фотодокументів сільських фотографів 
саме з Київщини, Полтавщини, Черкащини, 
на основі яких майбутній читач ознайомиться 
з різними етнографічними реаліями в жит-
ті сільського трудівника. Порівнюючи цей 
знач ний фотолітопис українського селянства, 
відштовху ючись від етнографічних малюн-
ків Т. Шевченка і фотодокументів середини 
ХХ ст., можна зрозуміти складність транс-
формації народної традиційної культури. Се-
ред світлин ХІХ – першої половини ХХ ст. 

маємо старі житла, які можна порівняти із за-
мальовками народної архітектури, здійснені 
ще Т. Шевченком. Фото з народного одягу, 
побуту також фіксують численні факти ма-
теріальної і духовної культури, унаочнюючи 
динаміку змін у традиційній культурі Шев-
ченкового краю. Фотоілюстративний мате-
ріал супроводжено ґрунтовними текстами про 
етнокультурні явища за певною систематиза-
цією: житло, одяг, свята та звичаї, життя кол-
госпного селянства, дозвілля селян, вірування. 
У роботі вперше широко висвітлено історію 
 фотографування на території Середньої Над-
дніпрянщини, долю і побут сільських фото-
графів на оригінальному польовому матеріалі. 
Можна порівняти з минувшиною і таку важ-
ливу соціальну сторінку, як життя селянської 
молоді. Ми знаємо, як багато уваги приділяв 
великий поет зображенню життя, долі дівчат 
і козаків. «Головним об’єктом етнографічних 
досліджень Т. Г. Шевченка було кріпосне се-
лянство. Численні зарисовки з натури україн-
ського народного житла й одягу являють за-
раз для нас найціннішу спадщину» [2, с. 155]. 
Важливим джерелом візуальної антропології 
є малюнки Т. Шевченка: «Голова селяни-
на» (1846), «Парубок з люлькою», «Хлопець 
з граблями» та багато інших. Ми погоджуємо-
ся з думкою, що «...широкий спектр етнокуль-
турних явищ, відтворених у творчій спадщи-
ні мистця, дозволяє розглядати її не лише як 
художньо-літературний набуток національної 
культури, але й як джерело для етнографічного 
вивчення народу» [5, с. 11].

Отже, для порівняльного аналізу з пізніши-
ми науковими колекціями малюнків та фото-
знімків знаних художників України – І. Гонча-
ра, К. Скалацького, М. Бабака, В. Козюка та 
інших – для дослідників вагоме значення ма-
ють і документальні зарисовки з народної тра-
диційної культури українців та інших народів, 
а також Т. Шевченка. Його твори посприяли 
розвиткові візуальної антропології в Україні.
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ЗАУВАГИ ДО ТИПОЛОГІЇ РОДИЛЬНО-ХРЕСТИННИХ 
ПІСЕНЬ ТА ОБРЯДОВОСТІ

Анатолій Іваницький

УДК  784.4+781.7

У статті запропоновано новий погляд на особливості пісень, співаних в обрядах родин і хрестин. Відмінності 
цього виду пісень від інших обрядових мелодій та недостатньо чітка типологія музики є наслідком конвіксії – комп-
ліментарного об’єднання вузького кола людей з однохарактерним побутом і родинними стосунками.

Ключові слова: обрядовий фольклор, родини, хрестини, мелодія, структура, функція.

A new look is offered on the feature of songs, executable in the ceremonies of puerperants and khrestyny. Differences of this 
type of songs from another ceremonial melodies and clear not enough of music is investigation of narrow circle of people with the 
of the same type way of life and family connections.

Keywords: ceremonial folklore, motherlands, khrestyny, melody, structure, function.

Жанри обрядового фольклору, особливо 
календарного та весільного, відрізняються ви-
разними ознаками функцій, ритуалів, поети-
ки. Однак вирішальне значення для тривкості 
традиційної пам’яті та цілісності календаря й 
весілля мають наспіви. Тексти через зміни 
в мові (упродовж 500–700 років), особливо 
внаслідок занепаду неолітичної сакральності 
після християнізації України-Русі втратили, 
на відміну від музичної структури, більшість 
символів язичницької ритуалістики й віру-
вань. Музичну форму, завдяки стійкості її 
структури протягом тисячоліть, можна порів-
няти зі стовбуром дерева, тоді як поетичний 
текст – з листям: воно опадає й оновлюється 
щосезону. 

Сталість обрядових дій у всіх релігіях 
(у язичництві не менше) зумовлюється фак-
тором сакральності (священності). Проте 
сакральність (і релігійна віра загалом) діє не 
на розум, а на почуття. Тому у фольклорі 
однією з головних прикмет обряду є музич-
на структура. Вона від неоліту зберігає ди-
ференційовані інтонаційно-знакові обриси, 
приурочені до сонцестоянь, жнив, весілля 

тощо. У язичництві, як і нині в християн-
ській церкві, музична форма пов’язувалася з 
конкретними ритуалами річного й родинного 
циклів. Не випадково купальські, весільні та 
інші музично-обрядові типи дістали назву на-
співів-формул: визначальні з них мають своє-
рідну ритмоструктурну будову, характерну 
для певного обряду й відмінну через це від му-
зичних типів інших обрядів. 

До типології родильно-хрестинного обряду, 
здається, мали б висуватися схожі тематично-
функційні вимоги. Однак вони тут мало під-
тверджуються. Тому родильно-хрестинними 
вважаються пісні, у текстах яких згадуються 
відповідні звичаєві реалії або про які (у кращо-
му разі) існували прямі чи непрямі свідчення 
їх виконання в обряді (навіть коли це балада, 
лірична чи жартівлива) 1. У фольклористи-
ці поширена думка, що про кума й куму спі-
вають не лише на хрестинах, але й на весіллі, 
вечорницях, бесідах (не хрестинних) та ін. Це 
начебто так. Проте тут ми зіштовхуємося з не-
однозначними речами – відсутністю музично-
ритмічних аргументів на користь належності 
конкретної пісні до «цього» (а ніяк не іншого) 

Чоловік тричі дивний буває:
коли народжується, коли 

одружується і коли помирає.
Народна мудрість
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обряду, роду, виду, жанру, консорції, конвіксії 2, 
субетносу тощо. Відомо, що більшість чумаць-
ких, козацьких, опришківських та інших пісень 
створювали й співали не чумаки, не козаки. 
Збірники, які видають під відповідними гас-
лами, не є альбомами власне чумацьких (для 
прикладу) пісень, а тематичними підбірками 
пісень про чумаків, козаків, заробітчан. 

Якщо проаналізувати календарні жан-
ри або весільно-пісенний масив, то й тут ви-
явимо значну кількість зразків необрядово-
го походження та примандровані приклади 
лірики, гумору чи навіть зразки іноетнічного 
походження. Наприклад, Марія Шубравська 
в передмові до двотомника «Весільні пісні» 
виділяє за ступенем зменшення функційного 
навантаження чотири тематичні групи, за-
значаючи при цьому: «До четвертої групи 
можна віднести пісні, зв’язки яких з обрядом 
ослаблені, іноді намічаються тільки пункти-
ром. <...> Показово, що серед поданих Чу-
бинським декількох сот перезв’янських пісень 
значна кількість, як нам здається, не є суто ве-
сільними і насправді може виконуватися будь-
де, будь-коли і будь-ким» [11, с. 27].

Загалом на тлі переконливо означеної іс-
торично-типологічної визначеності обрядових 
наспівів родильно-хрестинна обрядовість має 
незвичний вигляд – навіть якось нехарактерно 
для традиції. Її музична типологія не має тако-
го яскраво означеного доцентрового стрижня, 
як знакові наспіви календаря чи весілля: мело-
дії наче «розпорошено» серед тематичних ви-
дів і родів фольклору (серед побутових, жар-
тівливих, танцювальних, колискових, навіть 
балад). Створюється враження, що родильно- 
хрестинні наспіви не так несуть знакове на-
вантаження обряду (як весільні ладання), і 
не так є музичними емблемами родин і хрес-
тин, як обслуговують потреби конвіксійного 
(гуртового та одиночного в розумінні «масо-
вого») співу.

Такої думки дотримуються не лише етно-
графи, які зараховують родини й хрестини 
до переважно етнографічної спадщини; такі 
судження висловлюють філологи, їх поділя-

ють музикознавці-фольклористи. Зокрема, 
В. Єлатов, автор статті «Напевы радзінных 
песен», приступаючи до розгляду мелодій, 
пише: «Своєрідність [їх] полягає в тому, що 
родинні пісні, виявляючи яскраві жанрові риси 
в поетичному змісті, зовсім не мають таких 
у наспіві. Це один з доволі рідкісних жанрів 
традиційної білоруської обрядової пісні, який 
не заховав або загалом не визначив специфіч-
них музично-виразових прийомів, безвіднос-
них до тексту яскравих і достатньо стійких для 
усього ареалу побутування музично-жанро-
вих ознак, які, наприклад, наочно виявляють 
пісні жнивні, весняні, купальські, весільні та 
інші» [6, с. 38]. 

В. Єлатов обґрунтував спробу характерис-
тики родинних і хрестинних мелодій (як вони 
розцінюються в сучасній етномузикології) та 
висловив припущення щодо причини слабкості 
прояву музично-типологічних рис: родильно- 
хрестинні пісні здебільшого є характерною 
складовою застільної – бесідної – пісеннос-
ті. Це твердження, як і зауваження В. Єла-
това, що родильно-хрестинні пісні виявляють 
«яскраві жанрові риси в поетичному змісті», 
справедливе в цілому, усе-таки потребує ко-
ментаря. 

Відсутність (або правильніше – певна не-
визначеність) музично-знакових формул у 
родильно-хрестинній обрядовості не випадко-
ва і не є у свою чергу наслідком начебто руй-
нування родильно-хрестинного обряду (у його 
пісенній частині). Не випадкове й те, що ро-
дильно-хрестинна обрядовість в українському 
(і білоруському) фольклорі вільно «мандрує» в 
розряди жартівливих пісень, лірики. Зовні – 
це брак типологічного стрижня, що зумовлює 
слабку окресленість жанрово-типологічно-му-
зичної структури. 

Спробуємо розібратися в цій специфіці. 
На відміну від обрядів календаря й весіл-

ля, поява нового життя супроводжується не 
збудженням фізіологічних інстинктів (якими є 
їжа, сексуальні потреби), а регулятивними за-
конами відтворення роду. Вони, на відміну від 
солярно-календарної циклічності та ініціально-
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запліднюючих весільних подій, не залежать 
від часового приурочення. Народження – це 
початок (а не «точка»: календаря; створення 
сім’ї; моменту смерті), це великий за суспіль-
ним значенням фізіологічний і громадський 
вступ на довгу ниву життя. Проте він 
торкається не лише самого новонародженого: 
змінюється громадський стан та громадське 
ставлення до батьків і родичів (особливо, коли 
це поява первістка); вступає в дію інститут 
кумівства. Наслідки останнього численними 
зв’язками пронизують практично всі сторони 
життя сільської громади. А життя – це і ра-
дість, і сльози, і драми, і сміх. Тож не випадково 
родильно-хрестинна тематика й ритуалістика 
кумівства поширюється на всі спектри високо-
го, радісного (народження Людини і її прилу-
чення до Бога, Церкви й громади), побутово-
го, звичаєвого (обмін подарунками, відвідини, 
гостювання). Як тут обминути сміх і гумор?! 
Отже, інститут кумівства розповсюджується 
на основні естетичні й житейські прояви ви-
сокого, звичайного, комічного. Очевидно, 
це метафізичні категорії: ми спостерігаємо їх 
прояви як наслідки, але суть не в наслідках, 
а в причинах. Усі спроби пояснити специфіку 
родильно-хрестинної пісенності та обрядовості 
(без урахування щойно викладеного) матимуть 
лише часткові наслідки (що й простежується). 

З’ясування причин відсутності типологіч-
ної визначеності ритмоструктури родинно-
хрестинної обрядовості досі взагалі оминалося 
в етномузикології (єдиний виняток – В. Єла-
тов). Однак сказане так само торкається й 
філологів та етнографів: вони немало зроби-
ли, особливо етнографи, у справі описів об-
рядодійств та змісту поетичних текстів. Утім, 
ніхто не порушив важливого питання: такий 
відповідальний обряд в житті роду й окремої 
людини – чому він (зі звичного наукового 
погляду) не означився ні складочисловими, ні 
ритмічно-музичними емблемами – як кален-
дарний фольклор (точніше – напрочуд мало 
означився)? 

На відміну від весілля, де «усе попереду», 
у тому числі конфлікти й розчарування сімей-

ного життя, у родинно-хрестинній обрядовос-
ті не слід шукати тих поетичних аналогів до 
«весільної поезії». Тут діє закон роду з усією 
серйозністю материнства-батьківства, а йому 
протиставляється профанне: стосунки кумів. 
Погоджуємося ми з тим чи ні – діє біологія 
і закон роду (відтворення) з його ілюзіями й 
причинністю. Тому уявлення про родильно-
хрестинні події у фольклорі, літературі, мисте-
цтві – це лише театральна вистава біології. 

Фольклористика й етнологія дотримують-
ся прагматично-позитивістських традицій. 
Досліджується матеріал. Проте зупинка 
на самих тільки матеріалах (ніхто не запере-
чує їхньої цінності) обмежує кругозір до-
слідника. Це як замкнене коло того ж кален-
даря: зима – весна – літо – осінь... Так от, 
осінь у пісенній традиції не має типологічних 
та інтонаційних відзнак. Можна, щоправда, 
спираючись на вислови виконавців і їхні емо-
ційні – відпочинкові – реакції при збиранні 
«грибів», «ягід», «тріпанні льону», на перегуки 
поліщуків в осінньому лісі та під час колектив-
ного чищення буряків, лущення кукурудзяних 
качанів тощо, штучно створювати розряди (чи 
види) «осінніх» пісень (білоруські фолькло-
ристи навіть створили термін – восенніе пес-
ні). Однак, для прикладу, на весіллі чи хрес-
тинах чого тільки не співають: і ліричні пісні, і 
чумацькі, і сороміцькі, і навіть (задля жарту) 
можуть поколядувати чи втяти веснянку. Ні 
народні співаки, ні дослідники їх до власне ве-
сільних не зараховують. 

Ми не заперечуємо існування тенденції до 
виконання певних пісень за сезонами, але те, 
що співають восени поліщуки, зовсім не від-
повідає звичкам гуцулів чи галичан. Утім, ве-
сільні й колядні пісні скрізь типологічно мало 
відрізняються. Тут ми виходимо на розумін-
ня історизму. На наше переконання (і за 
 науковими розвідками, і не лише нашими), об-
рядовий фольклор у головних ознаках склався 
в землеробському неоліті. Усе пізніше – це 
процес десакралізації традиції. Дослідники 
мають право приписувати традиції те, чого 
немає (наприклад, оголошувати трудовими 
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пісні жнивні [7, с. 81–90]; при цьому ігнору-
ється, що власне трудові обов’язково мають 
бути включені в ритм праці [4, с. 23–25]. 
Поза цим вони такі ж «трудові», як «осінні» 
пісні на прогулянках чи під час збирання ягід і 
грибів). Усі ці (й неназвані) новації в ставленні 
до жанрової структури фольклору – наслідок 
кризи позитивістського й емпіричного підхо-
дів до тисячолітньої традиції. Отже, важливо 
поглиб лювати розуміння музичної типології, 
насамперед регіональної, жанрової. Однак ме-
тоди класифікації мають означувати ту типоло-
гічну й функційну сфери, поза межі яких жанри 
не повинні виходити: інакше тоді й виникають 
«осінні», «трудові» та інші «жанри» не типоло-
гічного, а випадково-побутового порядку. 

Ці зауваження зумовлені такими міркуван-
нями. Наука не має права на еклектику. До-
слідження ритмоструктури – це найточніша 
сфера логіки й математики в етномузикології. 
Проте поза її сферою відкриваються досі ще 
непізнані (і невизнані) ділянки. Одна з них є 
предметом розгляду: це загадка відсутності 
музично-структурної знаковості родиль-
но-хрестинної обрядовості. Для її розв’язання 
(принаймні постановки питання) постає по-
треба вийти за межі сфер фольклористики, 
етно логії та етномузикології 3. 

Цим шляхом і підемо. 
Існує два провідні інстинкти в людини 

як біологічного виду: перший – потреба в за-
собах фізіологічного існування (їжа). Другий 
за значенням – продовження роду. Відомий 
побутовий вислів «любов і голод правлять 
світом» виник небезпідставно 4. Саме тут хо-
вається причина музично-типологічної дивер-
генції обрядових наспівів: календарних (коля-
док, веснянок, купальських тощо), весільних 
та їх зумовленість соціальними й біологічними 
потребами. 

З урахуванням провідного значення ін-
стинктів пісні (як зміст, так і музика) в ро-
дильно-хрестинній обрядовості групуються 
навколо, по-перше, народин, по-друге, хрес-
тин. При цьому на перший план висувається 
не зміст тексту (поетичні формули), а функ-

ція. Функція ж у народній традиції є предме-
том дослідження етнографії та етномузиколо-
гії. Це, однак, не означає, що етнографічні та 
музично-структурні компоненти завжди пере-
бувають у типологічних взаєминах. 

Обрядові прикмети численніші за музичні 
й навіть за поетичні. Етнографія вивчає насам-
перед явища, які мають конкретно-предмет-
ну форму й мету (сюди зараховуємо ритуа-
ли, магію, вірування, заговори, чаклування, 
ворожіння тощо). Предметом етнографії є 
передусім одиничне (тобто явище); поетики – 
окреме (ідеальне відображення явища як Пла-
тонівського ейдосу – ідеї явищ); етномузико-
логії – загальне (типи обрядових наспівів, як 
рейки: утворюють доцентрові тяжіння підсві-
домого узагальнення одиничного й окремого 
в обрядовій метафізиці сонячного календа-
ря, весілля тощо). Це, звісно, не означає, що 
етно графія не виводить знання одиничного на 
рівень порівнянь і підсумків (окремого та за-
гального). Проте ступені вивчення традиції 
у трьох дисциплінах мають первісно різний 
трамплін. Пріоритет належить етнографії: 
вона має справу не з вторинними явищами, а 
з первинним матеріалом, яким є одиничне. 

Причин розподілу предметів дослідження 
традиції є кілька. Розглянемо одну – найви-
значальнішу. Етнографія вивчає предметний 
світ традиції. Увага до копаниці, плуга, житла 
чи родильної обрядовості відзначається в етно-
графії максимальною (під час опису) увагою та 
конкретикою. Натомість у пісенних текстах 
предмети (плуг чи піч, баба чи кум) називають-
ся. Це вже не конкретика, а номінативність. 
При цьому ми позбавлені точності сприйнят-
тя одиничного і зіштовхуємося з рівнем дуже 
знач ного ментального узагальнення. 

Щодо музики, то вона вже за своєю приро-
дою не призначена відображувати предметний 
світ. Її сила – в емоційному (чуттєвому) впли-
вові. Тому незначна кількість обрядових наспі-
вів (порівняно з предметним світом і мовною 
лексикою) саме й здатна створювати і створює 
знакову систему обряду. Цей чуттєвий знак 
стає об’єднувальним символом обрядодійства 
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й поетики, навколо нього концентруються сот-
ні, а то й тисячі (як у весіллі навколо ладкань) 
етнографічних та поетичних «знаків». 

Звернімося до традиційного осмислення 
згаданих вище двох інстинктів. Перший за зна-
ченням – забезпечення фізичного існування 
(їжа). Календарний цикл останні сім-вісім ти-
сяч років пов’язаний із землеробством. Зимове 
сонце стояння – це точка ініціації початку зем-
леробського циклу 5. Тому землеробська тема-
тика з весни на зиму ніколи не була перенесена: 
вона є елементом магії – започатковує успіх 
ріль ництва. Сакральне ставлення до засобів фі-
зичного існування викликало в неоліті концен-
трацію й формування езотеричних землероб-
ських емблем навколо трьох солярних пунктів, 
які послідовно втілювали магію: початку земле-
робського року (зима); переходу до єдності езо-
теричного й практичного (весняна обрядовість і 
робота в полі); з літнього сонцестояння розпо-
чинається збирання врожаю та косовиця. 

Зважаючи на визначальну роль трьох со-
нячних фаз, містична психологія неолітичного 
землероба втілила сакральне значення кожної 
солярної точки в провідні, визначальні знако-
ві ритмоструктурні музичні формули, які мали 
обов’язково чітко розрізнятися (інакше бо ж 
духи й боги не змогли сприймати конкретну ін-
формацію та допомагати рухові солярного кола). 

Другий за значенням інстинкт – статевий 
(продовження роду). Зовні він набирає ви-
гляду симпатії, кохання. Однак, за Артуром 
Шопенгауером, це ілюзія. Насправді тут діє 
інстинктивний, неусвідомлюваний закон про-
довження роду й волі роду як безсмертної (на 
відміну від індивідуальності) сили. Але, за-
уважує А. Шопенгауер, «і тут, як в усякому 
інстинкті, істина, для того, щоб впливати на 
волю, прибирає подобу ілюзії» [10, с. 382]. 

З огляду на зауважене вище доходимо ви-
сновку, що весілля – ініціює біологічне від-
творення, родини й хрестини – результують 
закон відтворення роду. 

Аналогія календаря: зимове сонцестоян-
ня ініціює, весняне рівнодення «запліднює» 
(землю збіжжям), літнє сонцестояння – ре-

зультує в новому збіжжі магію зимового 
 сакралу. 

Отже, можна пояснити, чому в родинах і 
хрестинах бракує чітко окреслених сакраль-
но-музичних формул: тут уже немає потреби 
намовляти – ініційований у весіллі плід уже 
є. Тому на перший план у народинах виступає 
магія практична (заговори, народна медици-
на, акушерство – «бабкування»). А в хрести-
нах «знімаються» усі ці залишки сакральності 
й запановують профанні (позбавлені святості 
й магії) явища – жарти, ігри, танці та елементи 
сексуальної свободи в стосунках між кумами.

Тому, якщо наука прагне відтворити справж-
ню картину родильно-хрестинної обрядовості, 
їй не слід обмежуватися рамками «обряду»: це 
не той «жанр», не той бік громадського життя, 
який би вимагав штучного обмеження темати-
кою, музичною типологією, етнографічними 
фактами. 

Нове життя з’являється у світ – а 
він багатовимірний, має зв’язки з минулим і 
 прийдешнім. Вступає в дію езотерично-без-
межний простір ниви буття з його, умовно ка-
жучи, категоріями піднесеного, драматично-
го, радісного, комічного. І в передбаченні цієї 
суперечності надій та розчарувань, майбутніх 
оман життя й кохання формується така ж су-
перечлива мозаїка хрестинної та родильної 
пісенності, її поетика та ритмомелодика. Тут, 
можливо, і ховається причина досі нездолан-
них труднощів пояснення ролі музики.

Постає запитання: можливо, музичну ти-
пологію в родинах та хрестинах і не слід шу-
кати чи шкодувати про відсутність її, такої 
звичної в інших обрядах? А просто стати на 
шлях координації етнографії, філології й етно-
музикознавства? Очевидно одне: на рівні 
сучасних знань і методики історичних дослі-
джень родильна й хрестинна обрядовість по-
требує комплексного ставлення, а отже, ко-
ординації зусиль етнографів, етномузикологів, 
філологів. Ми маємо, не удаючись до зайвих 
дискусій і не переймаючись класифікаційними 
умовностями, створити (як це можливо на да-
ному етапі) максимально об’єктивну картину 
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чи не найзнач нішого для долі роду (досі гідно 
не вивченого й не засвідченого в міждисциплі-
нарних публікаціях) традиційного дійства. 

Сьогодні ми не можемо певно сказати, 
якою з пісенно-поетичного боку була родиль-
но-хрестинна обрядовість до Різдва Христо-
вого 6. Поки що, беручи до уваги зазначене 
про типологію календаря й весілля, маємо не 
цуратися елементів реставрації. Адже до 

методів етнології, археології, релігієзнавства, 
документознавства постійно залучаються ме-
тоди історичної реставрації. Отже, ставлення 
до типології, класифікації, функцій родильно-
хрестинної обрядовості й пісенності має вра-
ховувати як історичні, так і жанрово-мандрівні 
тенденції фольклорної творчості, а саме: влас-
тиві традиції жанрово-видову й територіальну 
дифузність і дивергентність. 

1 За цими принципами упорядковано два 
моно графічні видання останнього півстоліття: 
білоруський збірник «Радзінная паэзія» [6] та 
нове львівське видання: Хрестинні пісні [9]. Не-
велика добірка хрестинних і колискових вміщена 
у збірнику Пісні Тернопільщини [5]. 10 мелодій з 
текстами вміщено у збірнику «Традиційні пісні 
українців Північного Підляшшя» [7]. Особливо 
слід відзначити зразкові комплексні записи з Лем-
ківщини, з мелодіями та описом обряду, Ярослава 
Бодака (надруковані у збірнику, упорядкованому 
А. Іваницьким [8]). 

2 Консорціями Л. Гумільов називає гурти, арті-
лі, секти, банди та інші тимчасові об’єднання. До 
цих категорій можна зарахувати українських гай-
дамаків, опришків, чумаків, бурлак, заробітчан, 
мандрівних дяків. Усі вони мали властивий пі-
сенний репертуар, який, однак, не був об’єднаний 
типологічно чи навіть тематично. Конвіксіями на-
зиваються групи людей з одноманітним побутом і 
родинним зв’язками. Останнє визначення повніс-
тю відповідає специфіці родильно-хрестинної об-
рядовості [див.: 3, с. 111]. 

3 Апробація комплексної методики досліджен-
ня історичних питань традиції здійснена в статті 
автора «Езотеризм обрядових наспівів фолькло-
ру» (див. прим. 1). 

4 Не торкаюся зараз проблеми декодування 
цієї дуальності. Палеолітично-неолітична куль-
тура, її сакральні й профанні відгалуження та іс-
торія їх становлення й розвитку пов’язані зі спе-
цифікою становлення первісних вірувань. 

5 Від ХІХ ст. помилково пояснюють весняну 
тематику колядок і щедрівок зсувом Нового року 
з весни на Різдво. Насправді ж землеробська тема-
тика зимового сонцестояння й саме зимове сонце-
стояння – це сакральна точка входження  в цикл 
землеробської традиції [див.: 1, с. 158–159]. 

6 Є безліч загадок і питань. Для прикладу, не 
можна погодитися з тезою, що сучасний кум в 
архаїчній традиції був восприємником дядька з 
материнського боку, або погляд на кумування як 
«пережиток сезонних обрядових статевих зно-
син» [2, с. 26, 27]. Очевидно, що ці та інші припу-
щення слід підтверджувати порівняльним матері-
алом, якого ще для цілісної історичної концепції 
родин і хрестин поки що замало.
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«МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ» 
ГНАТА ХОТКЕВИЧА. НА ШЛЯХУ ДО СУЧАСНИХ 

СИСТЕМАТИКОЛОГІЧНИХ ДИСКУРСІВ
Михайло Хай
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У статті автор на основі порівняльного зіставлення першого (1930) і другого (2012) видань відомої монографії 
Г. Хоткевича «Музичні інструменти українського народу» висвітлює діалектично суперечливі погляди видатного 
дослідника традиційного інструментарію українців, намагаючись вникнути у складні вияви того часу, що їх детер-
мінували.

В епіцентрі концепції дослідження лежить одвічна проблема складних трансформаційних процесів автохтонного 
й напливового інструментарію та усвідомлення його ідентичності на рівні «свій» – «чужий». У висліді автор до-
водить спіралеподібний характер трансформування традиційних народних музичних інструментів на всіх, разом із 
сучасним, етапах їх еволюційного розвитку. 

Ключові слова: cистематика народних музичних інструментів, Г. Хоткевич-етноінструментознавець, система-
тикологічний дискурс, звукоідеал традиції, кіч інструментальний.

The article is about the comparative mapping of differences between the first and second editions of the Hnat Khotkevych’s 
historic monograph «Musical Instruments of the Ukrainian people» and points to dialectically contradictory perspectives by the 
renown researcher regarding traditional Ukrainian instruments, attempting to delve into the complexities of the period in which 
these perspective were determined.

The main tenet of his concept is the perennial problem regarding the complex transformational processes of indigenous and 
introduced instruments and an awareness of identity between those that were «native» as opposed to «foreign». As a result, the 
author proves a spiral character for the transformation of traditional Folk Music Instruments for all, including modern instru-
ments, during their stages of evolution.

Keywords: Systematisation of Folk Music Instruments, H. Khotkevych-ethnomusicologist, systematic discussion, sound 
ideals, instrumental kitch.

Проблема наукової систематики традицій-
ного музичного інструментарію, що активно 
розроблялася на перетинах нинішнього, мину-
лого й навіть  позаминулого століть постійно 
наштовхувалася на антиномічні спроби ото-
тожнювання критеріальної бази досліджень із 
визначеннями й оцінками так званого «акаде-
мічного», а тепер уже й, як би це парадоксаль-
но не звучало, «народно-академічного» інстру-
ментального професіоналізму. Нерозв’язаним 
воно, по суті, залишається й на сьогодні. Не-
зважаючи на численні, здавалось би, методо-
логічно вивірені й позірно правильні дефініції 
традиційного інструментарію [5, с. 97–107; 7, 
с. 19–30, 145–147], при конкретному вирішен-
ні цієї, поза сумнівом, важливої для самої сут-
ності етноорганологічного знання дефініційної 
колізії – чим є, власне, музичний інструмент 
традиції і чим він відповідно різниться від 

споріднених інструментів «академічної» сфе-
ри – вислід її щоразу хилиться то в той, то 
в інший бік, але здебільшого на догоду «не-
традиційного», по-вульгарному «осучаснено-
го» витлумачення. Найяскравіше ця тенденція 
простежується у відомій праці незабутнього 
Гната Хоткевича «Музичні інструменти укра-
їнського народу» [11; 12], де про добру третину 
інструментів український читач взагалі не чув, 
а ще дещицю (відоміших) до «народних» ні 
тоді, ні тепер ніхто й не думав зараховувати. 

Частина чинників, що спричинили таку 
неправомірність оцінок різних підходів до-
слідників до принципового вирішення одно-
го й того самого питання – «традиційності» 
й «нетрадиційності» чи то ще «лякейськості» 
(О. Кольберг, Ф. Колесса), автохтонності й 
запозиченості («привнесённости» – І. Ма-
цієвський), «кічевості» (М. Хай) і навіть 
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«кльовнади» (І. Федун) і т. п. – лежить у 
площині соціально-побутового середовища за-
стосування того чи того інструмента, а значно 
більше причин стосується лише суб’єктивних, 
тобто дуже віддалених від справжнього стану 
речей, тлумачень характерних звукових харак-
теристик інструмента тощо.

У цьому дослідженні зроблено спробу на 
прикладі детального порівняльного аналізу 
суперечливих класифікаційних позицій ви-
датного вітчизняного етноінструментознав-
ця Гната Мартиновича Хоткевича, здійсне-
них ним упродовж його багаторічної праці 
(1922 (30)–1937) над своєю книгою «Музич-
ні інструменти українського народу», з’ясувати 
природу суперечливих поглядів автора в його 
постійному маневруванні між поняттями «на-
родний» (селянський) та «загальноприйня-
тий» (міський, чужинський, напливовий).

Якщо мірило геніальності та суперечли-
вості літературно-мистецьких концепцій та-
ланту Хоткевича-етноінструментознавця ще 
належить досліджувати й усвідомлювати, то 
обриси цього феномену вимальовуються що-
далі – то рельєфніше, особливо в контексті 
підготованої й опублікованої минулого року 
харків’янами  другого видання його фундамен-
тальної книги [12], над якою, як з’ясувалося, він 
посилено працював мало не до свого трагічно-
го кінця... Адже саме із виходом у світ другого 
видання дітища Г. Хоткевича з’явилася мож-
ливість простежити динаміку його класифі-
каційних поглядів як у систематико логічному 
(від маійонівського до горнбостле-заксівсько-
го принципу), так і в соціальному та музично- 
етнографічному аспектах.

Уже в першому, класифікаційному, аспек-
ті дослідження важко не помітити надзусиль 
дослідника в подоланні складних проблем 
систематизації українського традиційного ін-
струментарію в контексті його порівняльних 
зіставлень зі своїми структурно-типологічни-
ми відповідниками в тогочасній Європі та світі. 
Загалом, звичайно, такий ракурс дослідження 
варто лише вітати, але надмір паралелей, як 
і сам факт залучення до порівняльного кола 

інструментарію «перехідних» зразків його 
еволюціонування в напрямі до рангу «акаде-
мічних», окрім того, що надто загромаджує 
текст, викликає ще й певні застереження щодо 
класифікаційної та історичної ідентичності як 
самих інструментів, так і їх самоназв. І жодні 
пояснення самого автора про їх невідповід-
ність чи нехарактерність тут малоефектив-
ні, бо для фольклорних зразків це природно, 
і кожна їхня додаткова версія лише збагачує 
парадигматику кожного окремого варіанта 
в його нестримному русі до визначення своєї 
«остаточної» інваріантної версії. А залучення 
до арсеналу порівняльного процесу уніфікова-
ного міського інструментарію, навпаки, лише 
утруднює шлях до з’ясування механізму тво-
рення основної парадигми творення типу, виду 
чи версії / варіанта інструмента, а тому, на 
наш погляд, має стати предметом загальноор-
ганологічних досліджень, а з етноінструменто-
знавчих міг би бути й вилучений, принаймні 
в ділянці ергології, множинності самоназв, 
етнографічної ареалогії тощо. Принцип, яко-
го й сьогодні інколи дотримуються деякі на-
уковці – «що знайшов, те й у торбу», – тут 
не найкращий помічник. І якщо допущені «на-
ціоналістичні» (читаймо: «методологічно і на-
уково достовірні») підходи в першому «наспіх 
зробленому», за висловленням самого автора, 
виданні книжки в доопрацьованій другій ре-
дакції цілком логічно були залишені без змін, 
то системно-етноінструментознавчі недотяги й 
похибки тут зазнали значних доопрацювань, 
переробок і уточнень.

Уже усталений в Європі часів автора сам 
розподіл/класифікація інструментів – стру-
нові, духові, ударні – у новій редакції, не-
зважаючи на ознайомленість його з новітніми 
систематикознавчими віяннями і передусім 
Е. Горнбостля – К. Закса (ідіо-, мембрано-, 
хордо- й аерофони), хоч і змушує його «зоста-
тися при старій», усе-таки у внутрішньо-кла-
сифікаційних розглядах набирає вагомого сту-
пеня наближеності до нових методологічних 
підходів. Зокрема, доповнення вступної час-
тини численними деталізованими даними про 
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історію, матеріали виготовлення, еволюцію та 
власне класифікацію інструментів перетвори-
ло її в самодостатній і повноцінний «Вступ» 
[11, с. 3–5; 12, с. 12–13]. А цілком відсутня 
в редакції 1930-го року спроба класифікацій-
ного осмислення матеріалу в доопрацьованій 
книзі вилилася в спеціальний підрозділ «Кля-
сифікація» [12, с. 13–16].

У першому розділі «Струнові» [11, с. 7–170; 
12, с. 17–242] одразу помічаємо доповнення 
й доопрацювання матеріалу численними ре-
дакційними поправками, додатковими даними 
історичного, іншоетнічного, термінологічно-
го, понятійно-роз’яснювального та доповню-
вального характеру. Останній аспект особливо 
відчутно розширено за рахунок польських та 
російських (у автора, окрім цієї дефініції, та-
кож – «великоруських») джерел. Так, замість 
статті «Гудок» з’являється «Гудок як поняття». 
Заявлена в першій редакції замітка про смич-
ковий інструмент під назвою «сука» («ужива-
лася в українців в Люб линській губ.») пере-
творюється в окрему статтю, а цілком відсутні 
в першому виданні розділи «Скрипка у наших 
сусідів», «Первісна скрипка», «Термінологія», 
«Скрипак і його музика», «Бас. Басоля», «Ба-
соля у наших сусідів», «Народні пісні й пере-
кази про басолю», «Серба («серби»), «Устрій 
ліри», «Стрій ліри», «Музика на лірі», «Му-
зиканти на лірі», «Гуслі в старинній письмен-
ності», «Гуслі в народніх піснях і переказах», 
«Гуслі в старинній графіці», «Музиканти на 
гуслях», «Psalterion», «Кіфара», «Еволюція 
арфи», «Літературні дані про кобзу», «Бан-
дура в народній пісні», «Бандура у поляків», 
«Торбан на Україні», «Архилютня», «Цим-
бали в українській народній пісні і переказі», 
«Клявіцимбал», «Вірґіналь», «Pantalion», 
«Клявікорд», «Pianoforte» та інші – посутньо 
розширюють уявлення читача як про феноме-
нальну ерудицію автора, так і про подану ним 
інформаційну базу дослідження. Перелічені в 
нашому огляді новації розділу «Струнові» до-
повнено ще й незначними модифікаціями тем 
у наступних розділах – «Інструменти духові» 
[11, с. 171–266; 12, с. 243–387] та «Інстру-

менти ударні» [11, с. 267–283; 12, с. 389–
430]. Особливо це стосується тематичних 
блоків «...у наших сусідів», «...у Польщі», «...в 
Московії», «...в народній пісні [а також – у пе-
реказах, приповідках і навіть легендах та за-
гадках. – М. Х.]», «Музиканти на...», «Устрій 
[будова. – М. Х.]...» та «Стрій...» тощо.

Однак якщо для «Струнових» авторові ви-
стачило незначних розширень про прототипи 
смичкових – кроту, в’єлю, ребек (німецькі 
ґіґу / geige, індійські саринду / равонастрон, 
арабський ребаб, єврейський шалішім, япон-
ський кокіу й гагаузький кауш кеменге (шкода, 
що випущено польські gesle i mazanki, болгар-
ські ґадулкі й цигулкі та не закцентовано на 
прототиповій природі сербсько-хорватських 
гусел та давньоукраїнського гудка)), то ситуа-
ція із найчисленнішими та найпроблемнішими 
для систематизування «Духовими» (з їх по-
ділом на лабіальні, лінгвальні та амбушурні) 
виявилася значно складнішою. Причин тут, 
на наш погляд, дві: а) кількість та ергологічна 
розгалуженість типів, видів і різновидів ду-
хових інструментів та б) їх виразніша визна-
ченість як інструментів селянської традиції 
й тому недостатня висвітленість у доступній 
авторові літературі. Саме ці дві обставини й 
не дозволили, як нам видається, Г. Хоткевичу 
зробити крок назустріч відомим йому горн-
бостле-заксівським позиціям, а залишитися 
«при старих» – маійонівських. 

Вітчизняна етноінструментознавча літера-
тура, зорієнтована на новочасні польові до-
слідження, тоді була лише в зародку (В. Шу-
хевич, М. Лисенко, частково, К. Квітка, 
Ф. Колесса і сам Г. Хоткевич), а посилань на 
чужинські джерела, що й так домінували в ро-
боті, та й матеріалів (навіть найчисленніших 
польських та російських) для характеристики 
розгалуженого спектру народних аерофонів 
давали не так уже й багато. Їх ми отримуємо 
лише із праць І. Мацієвського, Б. Яремка, 
В. Шостака, Л. Кушлика, автора цих ряд-
ків, Н. Ганудельової, Р. Гусак, І. Федун та ін. 
Адже можна досхочу мудрувати над тим, що 
не так і наскільки недостатньо зробив Г. Хот-
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кевич з позицій сучасного рівня вітчизняного 
етноінструментознавства, але можна й, зважа-
ючи на всю некоректність таких закидів, по-
дивовуватися та захоплюватися феноменаль-
ним дослідницьким подвигом ученого, який у 
цих надскладних політичних та внутрішньо- й 
навколонаукових умовах спромігся створити 
для нас працю, яка ще довго буде настільною 
книгою не лише для українських, а й для ро-
сійських, европейських і навіть світових етно-
органологів. 

Маємо також зауважити, що в цьому ви-
данні (останній кардинально переробленій 
версії дослідження) автор послідовніше ви-
ступає з фольклористичних позицій, ніж у 
надто вже суперечливих сентенціях і поло-
женнях, що часто діаметрально заперечують 
попередні постулати самого дослідника, ви-
кладені ним у праці «Бандура та її можливос-
ті» [13]. Скидається на те, що синдром схи-
ляння до інструментарію міської культури, 
який у розглядуваній праці виявився в порів-
няльних характеристиках тих чи тих типоло-
гічних парадигм інструментів, у розвідках про 
«удосконалені бандури» та так звані «музичні 
колгоспи» / капели бандуристів було підси-
лено ще й відомою жданівською «паралельно-
культурницькою» (термін В. Нолла) доктри-
ною про народну творчість як «самодіяльну 
художню творчість трудящих мас» або й, ще 
гірше, нестерпним політичним тиском, що 
закінчився особистою трагедією для автора 
крамольних з позицій режиму праць. Розви-
вати ж «фольклорну лінію» націоналістично 
(читаймо: «науково, етнографічно») настро-
єному вченому ставало дедалі небезпечніше, 
а «колективно-колгоспна» проблематика на-
віть на «мутованих» (вислів В. Кушпета) 
бандурах-дериватах усе-таки становила дещо 
меншу небезпеку. Сприяла цьому й зовсім не 
«етнографічна» сценічна та режисерсько-ар-
тистична та й, загалом, «творча» діяльність. 
А надто ж авторська... Навіть його безсум-
нівний шедевр «Невільницький ринок у Каф-
фі», орієнталістичні (по-суті, мусульманські) 
«шкляні» октавні «цитати» з якого у спотво-

рених інтерпретаціях сучасних бандуристів 
звучать із гучномовців українських церков, в 
інтерпретаціях сучасних бандуристів, важко 
співвідноситься зі сферами українського ет-
нічного звукоідеалу. Ґенамісотонічні інтона-
ції, застосовані Хоткевичем-композитором 
для характеристики мотиву турецької нево-
лі, тут пропонується вважати «українським 
православним мотивом», що експонується в 
церкві східного обряду, на саме Різдво. Чи 
не є це прикладом небезпеки й бездумного 
експериментування над традицією, її інстру-
ментарієм, зрештою, духовними святинями? 
Адже починалося все з геніальної і, здава-
лось би, невинної композиції автора, який іще 
недавно сповідував чистоту «фольк лорної» 
лінії кобзарства...

Духовий інструментарій менш ніж струно-
вий піддано трансформаційним модифікаціям 
(як у традиції, так і в «паралельних» її виявах). 
Тому у другому розділі «Духові інструменти», 
завдяки додаванню підрозділу «Примітиви» 
(А. «Свист»: а) без приладдя; б) з приладдям. 
В. «Пищання». С. «Дзизкання». D. «Вуркан-
ня» («фуркання»). Е. Гудіння. F. «З можли-
вістю модуляцій», численних уточнень, кон-
кретизацій і переносів певних груп / підгруп 
інструментів і послідовного їх розташування 
автор досягає ефекту максимального набли-
ження до горнбостле-заксівських принципів 
класифікації [12, с. 244–251]. 

Іще відчутніше відбилися «старі» принци-
пи систематизації на зарахуванні до тої чи тої 
групи інструментів у третій групі «Інструмен-
ти ударні». Якщо цимбали автор ще в першій 
редакції цілком беззастережно зарахував до 
«струново-ударних» [11, с. 155–165], запо-
біжливо приєднавши до них (у другій) ще й 
придворні вірґіналі, спінети, pаntalion-и, кла-
вікорди та pianjforte (аліквортне фортепіано) з 
відомими тепер усім модифікаціями – салон-
но-королівським роялем та кухонно-побуто-
вим піаніно [12, с. 237–242], то дримбі, яку й 
до сьогодні важко абсолютно беззастережно 
зарахувати чи то до духових, самозвучних, а 
чи до ударних та більшості інструментів «дру-
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гої групи ударних» – мембранних, поталанило 
менше. Одні з них (особливо фрикційні) вза-
галі виявилися «неударними», а самозвучним 
довелося розділяти свою долю із квазідухови-
ми примітивами – фуркалом, гудком-вурка-
лом із дерева, дзиґою, дзизкавкою-гребенем 
і т. п. [12, с. 245–246]. Усе це вкотре потвер-
джує, що інструменти логічніше групувати не 
за способом звукоутворення, а за матеріалом 
та характером джерела звуку.

Кардинально покращилася й літературна 
та наукова мова доопрацьованого видання: 
побільшало «цівкових» (замість «ствольних») 
сопілок, гудок нарешті з невідомо чийого став 
«українським» (і то не лише в лемківському 
контексті, а й у давньоруському), праця «за-
бриніла» чарівними живими українськими діа-
лектними говірками, «задзвонила» зворотами 
природного для української фонетики «харків-
ського» / «доскрипниківського» правопису, що 
так органічно гармонує з природним, м’яким та 
мелодійним звучанням народної термінології 
й літературної мови Хоткевича-письменника. 
В умовах тотального засилля сучасного офі-
ційного казенно-побутового мовного «суржи-
ку» – так званої «скрипниківки» – мова ново-
го видання відлунює органікою українського, а 
не калькованого з російської, мовлення. 

Важливим є і застереження щодо бездар-
ного пояснення росіянами назви «волинка» її 
буцімто походженням з відповідного україн-
ського регіону [12, с. 335–342]. Жаль лише, 
що «гусла» (хоч це й у кожній традиції ви-
значається неоднаково) у книзі залишилися 
«гуслями», визначення – «оприділенням», 
застосування – «приміненням» (щоправ-
да, деінде по-українськи потрактовуване як 
«уживанє»), а кобзоподібність – «кобзовид-
ністю», подвійна сопілка – «двійною», старо-
винність – «старинністю», гравець – «гра-
чем», а побут – «обіходом». Але це не закиди 
Г. Хоткевичу, а радше подяка йому за фік-
сацію етапів еволюційного процесу розвитку 
нашої літературної мови, обтрушування її від 
наростів чужинства та власного ренегатства і 
профанства. Не міг же він, зрештою, перед-

бачити, що широковживаний усіма вислів «на 
Україні» невдовзі можна буде писати з довго-
очікуваним «в».

Можна також пошкодувати, що в надваж-
ливій для кожного українця дилемі «кобза – 
бандура», як і його попередникам М. Лисен-
кові та Ф. Колессі, Гнатові Мартиновичу не 
вдалося поставити остаточної крапки, але по-
дякувати їм усім трьом у вирішенні її належить 
дуже низько, за звичаєм – уклонившись. Ім-
понує також позиція автора (услід за О. Коль-
бергом та ін.) щодо руйнівної дії вульгарних 
звуків катеринок, позитив та інших язичкових 
(передусім гармошок) на нетемпероване й ес-
тетично облагороджене звучання переважної 
більшості традиційного інструментарію, що 
ще контрастніше означує антиномічність обох 
діаметрально протилежних естетик звучання 
інструментів [12, с. 274–276].

Окремо слід сказати про невдалу, з нашо-
го погляду, заміну назви підрозділу «Прямі 
флейти незаднені» [11, с. 191–200] на «дуд-
ки незаднені» / «зубові дудки» [12, с. 306], 
адже «дудками» гуцули називають лінгваль-
ну дуду / козу, а поліщуки – заднені сопілки. 
Отже, загальноєвропейські «флейти» вийшли 
заміненими закономірно, а свої «дудки» – аж 
ніяк. Подібне можемо сказати й про гібридне 
(лабіально-лінгвальне) означення «Пищалка 
з ріжком». З огляду на брак у цій праці бой-
ківського матеріалу, мусимо також наголосити 
на бойківській транскрипції (через «в») «пи-
щавки» та використанні в означеному регіоні 
назв «ґайда», «ґайдиця» не до лінгвальних 
[12, с. 317], а таки до лабіальних, сопілково-
пищавкових [7, с. 127].

Аналізуючи відміни, спостережені в 
першій та другій редакціях праці «Музич-
ні інструменти українського народу», маємо 
констатувати, що феномен її автора полягав 
передовсім у його системній та систематичній 
праці над удосконаленням наукової концепції 
дослідження, наполегливою перманентною 
роботою над доповненнями доступною літе-
ратурою, поточними власними експедиційно-
польовими матеріалами та знахідками сучас-
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ників й у виведенні на основі узагальнень цих 
нових даних цілком співзвучних і актуальних 
для тогочасної європейської науки про музич-
ний інструментарій вислідів. Унаслідок цього 
науково-теоретична, інформаційна, музично-
етнографічна та систематико-класифікаційна 
цінність і рівень другої редакції (порівняно з 
першою) помітно вирізняється досконалістю 
концептуального переосмислення попередніх 
авторських положень, здатністю до карди-
нальних критичних оцінок і самокритичних 
переоцінок, а відтак і до фундаментальних пе-
рекроювань структури праці. І хоч цей склад-
ний науково-творчий та гносео логічний процес 
не привів ученого до новітніх класифікаційних 
змін у структурі роботи, він максимально на-
близив його до розуміння їх невідворотності. 
Утім, можливо, автор уважав (і це його право) 
свою систематику найдосконалішою й уні-
кальною, а прагнення до «найдовершенішого» 
висліду (як це показав приклад систематики 
Дрегера) – надмірним і нераціональним... 

Прочитання цієї унікальної книги в наведе-
ній редакції не лише відкриває для нас етно-
органологічний феномен видатного дослідни-
ка в цілком новому ракурсі постійного руху 
до досконалості, а й представляє його дітище 
як цілком нову самостійну й вповні заверше-
ну наукову роботу, для якої її перша редакція 
була, як з’ясувалося, лише міцним підмурівком 
майбутньої довершеної будівлі. У цьому фено-
менальний життєвий і науковий подвиг на-
шого незабутнього Сподвижника залишиться 
вічним дороговказом для майбутніх поколінь 
його вдячних послідовників. Бо ж, воістину, 
як колись казали про нього «діди»: «Так міг 
грати [а рівно ж, і співати, писати, мислити і, 
загалом, творити. – М. Х.] тільки сам чорт і ... 
Х о т к е в и ч».

Розглянуті щойно колізії суперечливості 
систематикологічних пошуків Г. Хоткевича 
цілком зрозумілі з погляду на надскладні жит-
тєві, політичні та й просто методологічні умо-
ви його часу. Вони й до сьогодні натрапляють 
на природне нерозуміння як з боку сучасної 
етноорганологічної думки, так і всередині де-

риватного бандурництва. Редакційному ко-
лективу довелося докласти чималих зусиль, 
аби віднайти «золоту середину» в надто вже 
очевидній невідповідності назви дослідження 
(«інструменти українського народу») й суті 
викладеного в ній матеріалу (інструменти не-
традиційної сфери). Адже ні на зміну назви, 
ні на вилучення третини «нетрадиційного» 
інструментарію права не було. Утім, без фахо-
вого коментаря, а можливо, й широкого етно-
інструментознавчого дискурсу, тут ледве чи 
вдасться обійтися. Бо скільки б прибічники 
глобалістично-модерністської тенденції не пе-
реконували сторону прихильників «ортодок-
сального традиціоналізму» в тому, що баяни, 
гармошки, акордеони, балалайки, любимовські 
домри, саксофони, кларнети, труби, педаль-
ні та кулісні тромбони й інший «лакейський» 
і ресторанно-кнайповий інструментарій уже 
«природно» влився в традиційну сферу жит-
тя, скажімо, тих-таки гуцулів [ширше див. 2, 
с. 57–58, 74, 83, 100–102, 115–117], останні 
ніколи не погодяться з тим, що після цього 
їх реципієнтів уже можна буде вже назвати 
г у ц у л а м и. І навіть якщо таке «паралельне» 
їх виродження вважати нормою сучасного по-
буту, то, однак, це не знімає питань ідентифі-
кації, автентизму, автохтонізму та традиційної 
оригінальності того чи того етнографічного 
стилю, що найрельєфніше відчувається в не-
природно контамінованих складах так званої 
«великої музики» [3, с. 149]. Усвідомлення не-
нормативності функціонування насильниць-
ким способом упровадженої норми в «побут» 
через... навчальні плани совєтських музичних 
закладів та культосвітніх установ необхідне 
й для спростування ще однієї сакраменталь-
ної тези її апологетів: «Щоб там говорили, а 
дом ра таки стала явищем української народ-
ної культури». Вдумаймося... Ще найбільший 
прихильник змішування грішного з праведним 
А. Фамінцин у своєму найголовнішому вислі-
ді про «праматір всєх русскіх інструмєнтов» 
змушений був визнати, що жодних «свєдєній» 
про її запровадження на території Русі «ми нє 
імєєм». А якщо так, то ні про форму, конструк-
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цію, способи гри, автохтонний репертуар та 
його звуковий ідеал, а отже, і дом ру як «яви-
ще» (тим більше української й тим більше «на-
родної) культури (про наявність якої за таких 
одіозних обставин теж говорити складно) йти-
ся не повинно. Ще дивовижніше, коли подібні 
парадоксально-антиномічні судження читаємо 
на шпальтах досліджень одного й того самого 
автора [2]. І вже зовсім не дивно, що після та-
ких, з дозволу сказати, «наукових одкровень», 
у Кам’янці-Подільскому і навіть у Тернополі 
бандура оголошується... «націоналізмом», а 
домра – інструментом, на якому «в Україні 
грали, грають і грати будуть» (О. Смоляк).

Не треба бути великим систематиком, аби 
розуміти, що гармошка, баян і акордеон нале-
жать до «самозвучних аерофонів з язичками, 
що проскакують», а значить, і естетичною й 
нівеляційною потугою володіють однакові-
сінькою. Однак свого часу це не завадило ві-
домому доктору від етноорганології Ю. Бойку 
визначити баян «утюгом» сучасного традицій-
ного інструменталізму, відмовивши в подібній 
«прасувальній» функції решті пневматичних і 
передусім гармошці з її «матанями» й частуш-
ками непристойного змісту. Не дивно, що з 
таких стартових позицій санкт-петербурзька 
школа «еволюціонізувала» до рівня етногра-
фічно-художньої небилиці – «співанки (дур-
ної)», яку гуцули співали тільки під гармош-
ку-хромку [2, с. 190] та награвання на баяні, 
що «може бути також фоном для співанки» 
<...> «сина відомого пастуха-музиканта, со-
пілкаря» (що, вочевидь, так був зачарований 
«утюгом», що батькової сопілки вже опанува-
ти не спромігся) [2, с. 191]. Подібні сентенції 
могли б мати рацію і стосовно решти чужин-
ського й зовсім неприродно впровадженого в 
побут не лише гуцулів напливового інстру-
ментарію, який не тільки територіального, 
часового чи соціального, а навіть чисто есте-
тичного критерію належності до традиційно-
автохтонно-автентичної сфери зовсім не ви-
тримує. Незрозумілим у цьому страхітливому 
сюрреалізмі, де відвертий кіч підноситься до 
рівня «норми» традиції, залишається лише 

одне – для чого було списувати цілі стоси 
методологічно витриманої, науково й есте-
тично правильно сформульованої літератури 
про «звукоідеал» традиції, якщо задля при-
мітивної політичної кон’юнктури (аби домри 
й баяни «правили бал» далі) із цього самого 
звукоідеа лу навіть цурки не залишають. І чим 
гіршими від баянів, вентильних труб, корнетів 
і тромбонів є децибельно ще потужніші «яма-
хи» й бас-гітари, фонограмні й комп’ютерні 
«фанерні»» фальшивки, адже вони теж, за 
винятком хіба-що останніх, «дістали розпо-
всюдження на Гуцульщині головним чином 
після Другої світової війни» [2, с. 74]. Який 
стосунок неприродний сюрреалістичний екс-
перимент насильницької «баянізації, бала-
лайкізації та  домрізації всєй страни... аж до 
самих, до окраїн» може мати до «переймання 
традиції» гуцулів, бойків, слобідців чи навіть 
чукчів чи евенків – питання, як видається, 
зовсім не до етноорганологів. Натомість при-
родне проникнення автохтонного так званого 
«вдосконаленого» інструментарію в тради-
ційне середовище – процес невідворотний, 
однак до нівеляційної дії дериватів, які від 
традиційності відійшли, а до «академізму» не 
пристали, слід, на наш погляд, теж ставитися 
дуже коректно, оскільки з кожним наступним 
децибелом і традиційно некоректною неха-
рактерністю тембру зникає кожна наступ-
на характеристика етнографічного, а відтак і 
загальноетнічного звукоідеалу. А з ними – й 
самого поняття традиції... Чи думав Г. Хотке-
вич, що послідовники його етно органологічної 
концепції у ХХІ ст. зайдуть аж так далеко?

К. Квітка називав подібні позатрадиційні 
інструменти «любительськими», «самодіяль-
ними», «естрадними» й виразно відмежовував 
їх від сфери традиційної культури [1, с. 191]. 
Так само принципово вирізняли руйнівну дію 
«лакейського» інструментарію О. Кольберг, 
Ф. Колесса, А. Руднєва, на відміну від лінії, 
що йде ще від А. Фамінцина, Н. Прівалова, 
К. Верткова, А. Гуменюка, Л. Черкаського та 
їх московсько-санкт-петербурзьких однодум-
ців, для яких принципи функціонування сце-
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нічної культури домінували над традиційними 
критеріями.

З цього погляду Україна, яка донедавна 
ще вигідно вирізнялася від надміру «цивілі-
зованого» й глобалізованого світу, сьогодні 
дедалі відчутніше прямує до прірви глобаліс-
тично-космополітичного витлумачення сут-
ності «традиційності» культури, де одноразо-
вого факту «переймання» того чи того явища 
або факту цілком достатньо, щоби вважати 
їх «традиційними» для даного середовища; 
прірви, де саме поняття «традиція» – як пе-
редача досвіду між поколіннями – уже ні-
чого не важить, де створюється «традиція 
миттєвостей», так би мовити, «практики для 
одноразового використання». Якщо зважити 
при цьому, що наукова думка в подібних кон-
цепційних викрутасах взагалі вилучається, а 
прерогатива вирішення проблеми надається 
винятково «громаді» (читаймо: «неосвічено-
му плебсу на чолі із ненажерливими, людино-
ненависницьки настроєними політиканами»), 
то в цьому контексті не до кінця зрозумілою 
є позиція учених-етно інструментознавців, які, 
з одного боку, ніби висловлються за етнічний 
звукоідеал, а з другого – сповідують преро-
гативу антиномічних чинників, які цей ідеал 
руйнують, над уже нетрадиційними, іншоет-
нічними, іншочасовими, іншосередовищними 
і т. п. Вочевидь, що від цього руйнівного про-
цесу нікуди не подітися й що він має бути в 
полі зору дослідників «звуко ідеалу етнічного», 
але, мовлячи словами самого Хоткевича, «не 
треба було того заносить на сторінки етно-
графічних записів» [13, с. 48–49]. Бо ми як 
українці-бойки, українці-гуцули, українці-по-
ліщуки, українці-наддніпрянці маємо чимось 
відрізнятися від решти світу, а якщо ми вже 
такими не є, то маємо принаймні описувати, 
досліджувати, аналізувати, узагальнювати ін-
гредієнти ідеалів наших предків, не змішуючи 
їх з ідеа лами чужинців, ідеалами іншосередо-
вищних та маргінальних псевдосимволів.

Сучасний світ давно уже виразно поділився 
на сфери панування глобалістично виродже-
ного суспільства, яке чомусь називають «ци-

вілізованою Європою чи Америкою» і т. п. і 
де традиції високої предковічної культури ще 
не дощенту знищені сучасною «цивілізацією». 
Подібні звивини діалектико-історичної спіралі 
вже неодноразово ставили перед світовим роз-
витком подібні випробування. І щоразу логіка 
людського мислення, увібравши із сучасного 
елемента раціо нальне, категорично відкидала 
все наносне, чужорідне, не властиве даній на-
ції чи середовищу. Немає сумніву, що саме так 
буде й цього разу. Річ тільки в тім, чи зроблять 
належні висновки з гіркого досвіду Г. Хотке-
вича вчені, які в кон’юнктурному змаганні за 
ілюзорними «цивілізаційно-глобалістичними» 
ідейками втратили чуття «свого», бездумно 
й безпардонно замінивши його «чужим», а 
об’єктивність ученого-аналітика – простолі-
нійними потребами сучасного знівельованого 
побуту та адміністративної кон’юнктури. Хоч 
прямого логічного зв’язку між систематико-
логічними явищами кожної з етнографічних 
культур та рівнем їх урбанізації, модернізації 
та глобалізації практично не існує, усе-та-
ки реальна загроза їх нівеляційного впливу 
на визначальну функцію традиції відчутно 
з кожним днем зростає. І якщо в Хоткевича 
«чужий» матеріал подається майже виключно 
з метою відтворення еволюційно-історичного 
та порівняльного (зі «своїм») контексту, то су-
часні «трансформаційні» інтерпретації такого 
зіставлення, як видається, позбавлені елемен-
тарної логіки. Адже сучасна етноорганологіч-
на думка, на відміну від часів Г. Хоткевича, 
забезпечила науковий процес новітніми мето-
диками й сучасними критеріями визначеності 
«традиційності» НМІ та НІМ, де принципам 
автохтонності та автентизму належить домі-
нантна функція. Усе, що входить у ці критерії, 
належить традиції, а що випадає з неї – де-
шевому кічу змаргіналізованого середовища 
[ширше див. 8–10], яке відчуття ідентичності 
з нею або інтенсивно втрачає, або уже втрати-
ло назавжди. 

У науці взагалі, а в гуманітарній і по-
готів, має обов’язково бути присутня певна 
«гігієна мислення», забезпечена чистотою 
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методологічних та методичних (аналітичних) 
підходів. Якщо ж у методології дослідження 
цієї чистоти позірно дотримано, а аналітику і 
класифікацію засмічено й підмінено кічевими 
критеріями та сумнівним неавтохтонним й не-
автентичним фактажем, то паритет між мето-
дологією й методикою порушується, а вислід 
аналітики набирає протилежних і суперечли-
вих з методологічними настановами характе-

ристик. І якщо суперечливість Г. Хоткевича 
значною мірою можна пояснити відносно не-
розвиненим щаб лем розвитку тогочасної мето-
дології етноінструментознавчих досліджень, 
то збочення сучасних методико-аналітичних і 
просто відверто вульгарно-волюнтаристських 
підходів «дрейфують» з наукової в морально-
етичну, а значить, науково малопродуктивну 
площину.
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УГОРСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1848–1849 РОКІВ У СТУДІЯХ 
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(до 150-річчя від дня народження В. Вернадського)

Леся Мушкетик

УДК  398.8(477)+378.2(092)Вер

Статтю підготовлено до ювілею відомого українського вченого академіка Володимира Вернадського, у коло ши-
роких зацікавлень якого входили й історичні події на тогочасному Закарпатті, зокрема революція 1848–1849 років. 
Історичні розвідки батька (Володимира) та сина (Георгія) Вернадських допомагають краще зрозуміти неоднознач-
не ставлення народу до вождя революції Лайоша Кошута в західноукраїнських народних піснях. Проаналізовано 
основну тематику та пое тику цих пісень, їх історизм.

Ключові слова: Володимир Вернадський, Георгій Вернадський, угорська революція 1848–1849 років, Лайош 
Кошут, український фольклор, пісні, історизм.

This article is prepared for the anniversary of the famous Ukrainian scientist academician Volodymyr Vernadsky, among 
of whose broad interests were historical events of that time in Transcarpathia, including Revolution in 1848–1849. Historical 
exploration of Vernadsky father (Volodymyr) and son (George) help to understand better the ambiguous attitude shown in 
western songs to the revolutionary leader Lajos Koshut. In the article is analyzed the basic song’s theme, their historicism, 
reflected in their major events of the people’s uprising, their aspirations and hopes.

Keywords: Volodymyr Vernadsky, George Vernadsky, Hungarian Revolution of 1848–1849, Lajos Koshut, Ukrainian 
folklore, songs, historicism.

Донедавна було мало відомо про те, що ро-
дина Вернадських жваво цікавилася тогочас-
ним Закарпаттям, його історією та культурою. 
У наш час чимало архівних та інших матеріалів 
про це віднайшов та опублікував ужгород-
ський історик Олег Мазурок, зокрема в книзі 
«Володимир та Георгій Вернадські про Угор-
ську Русь» (Ужгород, 2009), де вмістив і роз-
відки відомих учених. 

Як виявилося, інтерес згаданих дослідників 
до регіону не був випадковим. Так, Володимир 
Вернадський пішов слідами свого батька Івана 
Вернадського, який як славіст цікавився ста-
новищем тогочасної Угорської Русі, збирав іс-
торичні матеріали про неї, виписував тамтешні 
газети «Свет» і «Слово» тощо. 

Сам В. Вернадський з неабияким інтересом 
і співчуттям стежив за подіями, що там відбу-
валися, навіть після розпаду Австро-Угорщи-
ни та жовтневої революції в Росії. З його що-
денників довідуємося, що він ніколи не бував 
в Угорській Русі, з «угрорусов» знав лише 
Л. Новгородцеву та Грабаря, однак учений ба-

гато читав і знав про цей край, підбирав літера-
туру, зокрема він згадує книги Г.-І. Бідерманна, 
Є. Перфецького, О. Петрова, Г. Де-Воллана, 
угорського економіста Егана та ін. [15, с. 122–
123]. Володимир Вернадський бесідував на ці 
теми з Михайлом Драгомановим, який від-
відав Закарпаття в 1875 і 1876 роках та на-
звав його «країною зраненого брата», давши 
«Аннібалову клятву зробити бодай щось для 
Угорської Русі та її народу». Неабияке значен-
ня для розвитку фольклористики Закарпаття 
мала стаття М. Драгоманова «Изучение на-
родной словесности в Великой и Малой Рос-
сии», написана спеціально для місцевої газети 
«Карпат» (1876, № 18–21), у якій дослідник 
детально ознайомлює читача з кращими до-
сягненнями української та російської фольк-
лористики, звертається до інтелігенції краю 
із закликом дбати про скарби уснопоетичної 
творчості, збирати й публікувати їх чи надси-
лати йому для видання, що справді було здійс-
нено. Із Закарпаттям пов’язана інша розвідка 
М. Драгоманова «Нові пісні про громадські 
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справи» (1881), у якій він рішуче відкидає на-
магання москвофілів довести відрубність роз-
вою Угорської Русі, її відірваність від інших 
українських теренів. Тут учений розглядає 
також український фольклор про події 1848–
1849 років та ін. (див. далі).

У сув’язі з нашою тематикою нас найбіль-
ше цікавлять статті Володимира Вернадсько-
го «Угорская Русь с 1848 г.», а також Георгія 
Вернадського (на її написання його надихнув 
батько) «Угорская Русь и ее возрождение в 
середине ХІХ в.», здебільшого присвячені ре-
волюції 1848–1849 років, Лайошу Кошуту та 
дотичним подіям. Що ж являла собою угор-
ська революція та її вождь Лайош Кошут?

Буржуазно-демократична революція в 
Угорщині, що входила до складу Австрійської 
імперії, мала на меті встановлення демокра-
тичних прав і свобод, ліквідацію феодальних 
пережитків, передусім в аграрних відносинах, 
а також досягнення національної незалежнос-
ті Угорщини. Її рушійною силою було середнє 
дворянство й міська інтелігенція. Упродовж 
революції було проведено корінні перетворення  
соціально-політичного устрою, проголошено 
незалежність від Габсбургів. Однак 1849 року 
революція була придушена завдяки діям ав-
стрійської армії, антиугорським повстанням 
нацменшин та участі в ній на прохання віден-
ського двору російських військових сил. 

Спочатку революція під проводом Л. Ко-
шута викликала піднесення національно-ви-
звольного руху народних мас Закарпаття. На 
початку повстання на заклик угорського уря-
ду тут почали створювати збройні сили нових 
органів влади – загони національної гвардії, 
до складу яких упродовж квітня – червня 
1848 року вступили тисячі селян, ремісників, 
дрібних торговців, студенти та ін. На відміну 
від антигабсбургського повстання князя Фе-
ренца Ракоці ІІ революцію тут підтримали не 
лише селянські маси, але й інтелігенція, усе 
населення краю. У своїй розвідці В. Вернад-
ський загалом достовірно відбиває ці історичні 
події. Він зі співчуттям пише про пригнічене та 
нужденне становище закарпатських українців, 

їх утиски мадярами, брак серед них інтеліген-
ції, освітніх закладів тощо. Далі вчений описує  
поступове пробудження спротиву, селянські 
повстання та їх придушення напередодні ре-
волюції 1848 року. Дослідник правильно вка-
зує на причину симпатії українців-русинів до 
Л. Кошута: «Угроруси на початку, здавало-
ся б, співчували цій боротьбі. Причиною цьо-
го співчуття маси населення було, безсумнів-
но, звільнення селян... Винуватцем звільнення 
селян був Л. Kошут. Кошут, ставши головою 
постійно зростаючої ліберальної мадярської 
партії, з 1840-го року постійно вимагав звіль-
нення селян...» [5, с. 145].

Однак угорське ліберальне дворянство ви-
ступало проти політичної самостійності інших 
народів Угорщини. На Слов’янському конгре-
сі, що відбувся 2 червня 1848 року в Празі, 
депутати порушили питання про широку ав-
тономію Словаччини та Закарпаття в рам-
ках Угорської держави. Ідею об’єднання За-
карпаття з Галичиною в одному державному 
утворенні відстоювали Олександр Духнович 
та Адольф Добрянський. Із тактичних мірку-
вань Відень підтримав ці прагнення на відміну 
від угорців. Австрійський уряд використо-
вував національні протиріччя угорців зі сло-
ваками, українцями, південними слов’янами, 
проводив політику австрославізму. У статтях 
В. та Г. Вернадських чимало уваги приділено 
місії А. Добрянського, вони детально опису-
ють її меморандуми, вимоги, сам перебіг подій, 
аудієнції у високих чиновників і насамкінець в 
імператора Франца-Йосифа, який теж пообі-
цяв їм підтримку. В. Вернадський пише про 
це так: «Австрійський уряд, якому на той час 
були потрібні слов’яни, все їм обіцяв. Щойно 
він став на ноги і дійшло до виконання обіцяно-
го, то почав утісняти слов’янське відродження і 
замість виконання обіцяного почав намагатися 
знищити те, що вже було зроблено» [5, с. 150].

Фактором, який ускладнював станови-
ще Угорщини, було половинчасте вирішен-
ня аграрного питання. І хоча угорський сейм 
18 березня 1848 року схвалив закон про бур-
жуазні перетворення в країні, зокрема про ска-
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сування панщини, він радикально не розв’язав 
селянського питання. В. Вернадський згадує 
окремі факти, коли селянам стало навіть тяжче 
після відміни панщинних повинностей, адже 
вони потрапили під подвійний гніт, поділ землі 
був часто несправедливий тощо. До того ж за-
кон не завжди виконували на місцях, що при-
звело до селянських виступів проти великих 
землевласників на Закарпатті. 

Заходи уряду Л. Кошута, спрямовані проти 
селянства, позбавили його підтримки широких 
народних мас, зокрема слов’ян. Тому вже восени 
1848 року закарпатські українці не підтрима-
ли заклику угорського Комітету національної 
оборони всім стати на захист Вітчизни. Селяни 
уникали, чинили опір мобілізації. В. Вернад-
ський писав: «Кошут являє собою чудовий 
тип людини, передової за свої ми поглядами і 
водночас надто вузько-національного патріо-
та. Як соціальний реформатор він залучив на 
бік угорців маси угроруського населення, та все 
це було зіпсоване іншими його діями та діями 
його товаришів» [3, с. 95]. І далі: «Головною їх 
помилкою, помилкою самостійного і недалеко-
глядного уряду була висловлена ними зневага 
і пригнічення маси слов’янського люду. В той 
час, як мадярці в особі свого національного 
пое та Ш. Петефі вимагали свободи всього сві-
ту і визволення всіх пригнічених, вони відмов-
ляли в цій свободі іншим народам» [3, с. 96]. 
Це підтверджує і Г. Вернадський: «... угорська 
революція, несучи національну свободу угор-
ському народу, аж ніяк не означала націо-
нального самови значення для немадярських 
народів Угорщини, навпаки, саме посилення 
національно-мадярської енергії, що вирази-
лося в революції, загрожувало повним прини-
женням угорських “інородців”: румун, слов’ян 
(угро-русів, словаків, сербо-хорватів) та німців 
(саксонців у Трансільванії)» [4, с. 131].

Імператор Франц-Йосиф І, наляканий ре-
волюцією, звернувся за допомогою до царя 
Миколи І, який у червні 1848 року прислав для 
придушення 200-тисячну армію під команду-
ванням генерала Паскевича, яку закарпатці 
зустріли довірливо. Ряд укріплень, серед них 

Арад, Мукачеве, Комарно (Комаром), довго 
тримали оборону, однак революція все одно 
завершилася капітуляцією угорців. Л. Кошут 
утік спершу до Туреччини, а потім перебрався 
до Англії.

Знаходимо у В. та Г. Вернадських і згадки 
про перебування російських військ на Закар-
патті. Так, на їхню думку, саме дії угорського 
уряду змусили місцевих жителів із симпатією 
поставитися до російської армії: «Окрім свого 
виняткового ставлення до інших народностей, 
угорський уряд відштовхнув від себе угрорусів 
і надмірними поборами на випадок військових 
дій. Всі ці причини сприяли тому, що угроруси 
допомагали спершу австрійським, а потім росій-
ським військам у їх боротьбі з угорцями. Вони 
служили при військах провідниками тощо. Ще 
до переходу російських військ в Угорщину вони 
ловили поляків, що втікали для вступу в угор-
ську армію з Галичини, і доставляли росіянам 
та австрійцям. Коли росіяни почали переходи-
ти кордон Австрії, вони їм співчували, діючи 
проти угорців» [5, с. 147]. Чимало фактів із 
цього періоду В. та Г. Вернадські наводять за 
спогадами М. Лихутина «Записки о походе в 
Венгрию во 1849 г.» (М., 1875).

Зі статей учених довідуємося і про події 
після придушення повстання, тимчасові по-
слаблення австрійського уряду для українців, 
зокрема розширення сфери застосування рід-
ної мови тощо. Однак після 1867 року, коли 
утворилася двоєдина монархія, вони знову 
потрапили під владу угорців. Г. Вернадський 
згадує про цей період як про згасання націо-
нального відродження українців-русинів, що 
спричинило їх масову міграцію за океан. 

Ці історичні події широко відбилися у 
фольклорі. Зрозуміло, що в угорській усно-
поетичній творчості Л. Кошут та інші лідери 
революції стали національними угорськими 
героями. Образ Кошута знаходимо не лише 
в народних піснях, але й у прозових жанрах, 
казках, переказах, прислів’ях, приказках. 
Хоч про який би жанр ішлося, Л. Кошут 
завжди постає в ньому як возвеличений на-
ціональний герой, який звільняє угорський 
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народ від «іга рабства» й бореться за націо-
нальну незалежність. 

Усна традиція про визвольну війну зберег-
лася також в інших народів Австро-Угорської 
імперії, зокрема в словаків, румунів, сербів, 
серед них своєрідним є фольклор українців. 
Окрім пісень про Л. Кошута, складено й пере-
кази про події визвольної війни. 

Український пісенний фольклор про виз-
вольну війну 1848–1849 років та її вождя 
Л. Кошута є своєрідним, відмінним від фольк-
лору інших народів і відбиває двояке ставлен-
ня українців до цієї історичної постаті, що, 
зрештою, пояснюється згаданими вище соці-
ально-історичними причинами. Цей фольклор 
зафіксовано на Закарпатті, частково на Буко-
вині, а також у Галичині, де 1849 року уряд на-
казав стерегти проходи через гори, щоб через 
них не прорвалося угорсько-польське військо 
в Галичину:

Тысарь письма розсилаjeт помижи 
    Руснаки,
Шьоби собі своji села добре 
    вартувати.
Аби собі дубелтові варти уложити;
Та бо тьісарь воjська віслав 
Веньґра пригрозити [23, с. 464].

Пісні, вочевидь, могли складати й солдати. 
У війську, яке воювало з угорцями, було кілька 
галицьких полків, серед них – Пармський.

У розлогому дослідженні «Нові українські 
пісні про громадські справи (1764–1880)» 
(1881) М. Драгоманов здійснив аналіз пісень 
цього часу з акцентом на соціальних та полі-
тичних моментах, зокрема західноукраїнських 
пісень про революцію 1848 року та панщину. 
Наприкінці ХІХ ст. ці пісні записував І. Фран-
ко. У своїй статті «Кошут і Кошутська війна» 
[23, с. 461–477] він уміщує варіанти пісень із 
записів Я. Головацького, М. Врабеля, М. Дра-
гоманова та власні, переважно з Галичини. Се-
ред наведених зразків І. Франко виокремлює 
твори з мотивом російської військової допомоги 
Австрії в придушенні повстання, оскільки вони 
були найпопулярнішими, що засвідчує кіль-

кість їх варіантів. Так, лише І. Франко записав 
12 творів (разом з варіантами – 21 текст).

Услід за І. Франком угорською мовою 
написав дослідження Г. Стрипський [27, 
p. 157–162, 243–248, 299–307], у якому зга-
дав його статтю, а також збірки М. Врабеля, 
М. Драгоманова та ін., де вміщено пісні про 
Л. Кошута, і додав власні записи, зроблені 
серед українців Угорщини, у межах сучасного 
Закарпаття та Галичини. Погляди цих пісень, 
розуміння подій не відрізняються. Порівню-
ючи їх різні варіанти, записані в різних регіо-
нах, Г. Стрипський доходить висновку, що за 
ритмо мелодичними, художніми особливостя-
ми до угорських пісень ближчі пісні закарпат-
ських українців, ніж пісні українців західних 
та східних областей. 

Український фольклор про Л. Кошута на 
основі згаданих видань розглядали також 
О. Сабо, а згодом Д. Ортутаї, який негатив-
не ставлення нацменшин до Л. Кошута по-
яснював австрійською агітацією в середовищі 
національних спільнот. В історичному огляді 
Г. Вернадського теж знаходимо дані про ці піс-
ні, кілька з яких він цитує за збірками Я. Голо-
вацького, Г. Де-Воллана та ін. [4, с. 126–142]. 

Віддзеркалення визвольної війни в україн-
ському фольклорі цікавить сучасну угорську 
дослідницю І. Крізу [13, с. 89–98]. Вона 
розглядає два великі тематичні цикли пісень:  
1) протистояння Габсбургів і угорців; 2) цар-
визволитель. І. Кріза вважає, що пісні не по-
дають справжніх історичних подій, а опосе-
редковують політичну інформацію, яка може 
прив’язуватися до відомого імені, популярної 
місцевості. Дослідниця наголошує на ролі 
уснопоетичної традиції у творенні пісень, вони 
складаються й функціонують у її річищі, ви-
користовуючи сформовані впродовж віків за-
соби і прийоми, способи передачі тощо: «Про 
законо мірності історичного фольклору ми мо-
жемо сказати, що він зберігає дійсний зміст 
близьких історичних подій, щонайбільше трохи 
перебільшуючи. Чим віддаленіша подія, тим 
вільніше пов’язуються між собою стереоти-
пи. Тут змішуються елементи невольницьких, 
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розбійницьких, жебрацьких пісень, військових 
історій, новотворів, віршів-звісток, історій про 
вбивства. Саме тому заслуговує уваги те, що 
в гармонії з фольклорними особливостями ру-
синських історичних пісень ставиться наголос 
на послідовному політичному гаслі, і якраз про-
грана визвольна війна надає можливість про-
голошення антиугорських думок» [13, с. 147]. 
Симпатії до російського царя на противагу 
Л. Кошутові І. Кріза пояснює російською про-
пагандою, її поширенням через лубочні та інші 
видання. З українських дослідників цими пи-
таннями цікавилися В. Мельник [16], І. Сенько 
[20, с. 84–88; 21, с. 63–76], Л. Мушкетик [17, 
с. 174–203; 18, с. 190–199, 184–194]. 

У піснях українців ставлення до Л. Кошу-
та є неоднозначним, суперечливим. М. Кос-
томаров писав: «Народное сердце бывает 
своенравно неудоборазгаданно в сочувствии 
к личностям, о которых сохраняется доброе 
воспоминание в народной массе» [12, с. 128]. 
З одного боку, із Л. Кошутом пов’язані надії 
на визволення, свободу, народ співчуває його 
поразці, з другого, – висловлюються анти-
угорські настрої, простий люд не підтримує 
Кошута. Причини цього крилися, як це пояс-
нили у своїх статтях В. та Г. Вернадські, пере-
дусім у ставленні Л. Кошута та його оточення 
до нацменшин, гнучкій політиці австрійського 
уряду, а також у затримці реформ, зокрема з 
відміни панщини. Цікаво, що в українських 
переказах, на які значно вплинули угорські 
твори, Л. Кошут виступає як ліквідатор пан-
щини, захисник інтересів селян. 

Незначна частина пісень подає позитивний 
образ Л. Кошута. Так, у збірках К. Сабова, 
І. Панькевича [19, с. 539] є пісня, що прослав-
ляє угорського очільника: 

Добрі было в Угерской / Мадьярской  
 краині,

Доки бывал Кошшут у Будині.
Як ся Кошшут выбирал з Будина,
Остань здрава Угерска краина!

У фольклор про визвольні війни, інколи всу-
переч історичній правді, можуть входити відомі 

опришки, благородні розбійники, які діють за-
одно з вождями. Так, в угорському фольклорі 
про Л. Кошута поряд з ним може з’являтися ві-
домий розбійник Ружа Шандор, чого насправ-
ді не було. В Україні на Буковині Ю. Федько-
вич записав пісню «Ци дуфаєш Джурджоване, 
що твоя Віжниця?», у якій Лук’ян Кобилиця 
пропонує свою допомогу Л. Кошутові, адже 
вони мають одного ворога – цісаря:

...Ци дуфаєш, Джурджоване, що твоя 
Віжниця?

Ци думаєш, що в неволі Лук’ян 
 Кобилиця?
Бо той Лук’ян Кобилиця з панами ся 
 вадит,
А з Кошутом молоденьким таку раду 
 радит:
– Ти, Кошуте, угринчику, що хочеш 
 робити?
Ци з цісарем молоденьким за правду си 
 бити?
Коли хочеш з ним си бити, поможи ти 
 Боже!
А я прийду з леґінями і тобі поможу!
Гой, учув се цісаричок на свои столици,
Посилає ровту війська тай за 
 Кобилицев,
А они ж го бай імили на самі Покрови.
Тепер, годні легіники, бувайте здорови!
А ви славні путиляни, не тратьте 
 надії,
Доки угри не пропали, та й нам 
 нема гії... [22, c. 124].

Пісня закінчується тим, що німці підгово-
рили бабу-чарівницю зшити йому «німецьку» 
сорочку, одягши яку, Кобилиця помер. Щодо 
історичних даних, то Лук’ян Кобилиця діяв у 
той самий період, що й Лайош Кошут, він теж 
був депутатом австрійського парламенту як 
представник селянства й боровся за його пра-
ва із «цісарем». Вочевидь, схожість їхніх жит-
тєвих колізій і навіяла думки про поєднання  
цих героїв.

У піснях про Л. Кошута звучать мотиви 
народних рекрутських та вояцьких пісень, які 
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ввійшли в авторські пісні самих солдатів. Так, 
І. Франко віднайшов пісню, складену в пол-
ку Нассау, який брав участь у війні, і надру-
ковану в «Зорі Галицькій» (1850 р., чис. 24, 
25.03). У тексті прославляється австрійська 
вояччина, переможне просування військ, зву-
чать мілітаристські настрої. Однак і в ці твори 
ввійшли рядки, позначені суто народними за-
собами змалювання війни та трагічної загибе-
лі в чужій країні, що дисгармоніюють з двома 
останніми:

Не одного з наших хлопців мама не 
 зобаче,
Бо він лежит в чужій земли, вона 
 дома плаче.
Котриj остав, тому жити, кожда 
 донька знаjе:
Хто уміje врага бити, перше право 
 маjе [23, с. 468].

Друга пісня, подана І. Франком, є, по суті, 
піснею-хронікою, що від імені хлопця-рекрута 
описує перебіг подій, починаючи від насильно-
го забирання селянина до армії. Так, його з ін-
шими рекрутами «імили як курей», далі погна-
ли до Яблонова, потім під Коморно, не давали 
ні їсти, ні пити. Далі з’являється Л. Кошут, 
питає, чи будуть хлопці приставати до них. Ті 
відповідають, мовляв, як дасте їсти, то будемо. 
Наступні рядки відбивають страх новобранця 
перед угорцями, які справді жорстоко карали 
селян за ухилення від мобілізації, військових 
повинностей, ці історичні факти теж наводить, 
за книгою Ліхутіна, у своїй статті В. Вер-
надський: «На початку 1849 р., наприклад, 
200 угорських гусар з’явилося у великому се-
лищі, розташованому навпроти австрійського 
міста Дукла, вимагати рекрутів. Жителі відмо-
вилися, і угорці підпалили будинки найзатяті-
ших. Село згоріло. Набрані рекрути з угрорусів 
призначалися в загін Дембінського» [5, с. 147]. 
Отже, у пісні один рекрут застерігає іншого:

Ой jaк же нас, побратиму, Кошут 
 ізлапаjе,
Еj то то нас, товаришку, на мак 
 порубаje! [23, с. 469].

До пісні ввійшло чимало народних сте-
реотипів, формул-кліше в змалюванні реалій 
солдатського життя та почувань. Це й туга 
рекрута за матір’ю, уявна розмова з нею (мати 
мліє, почувши про відхід сина), ставлення до 
самої «лапанки», що нагадує ловлю курей. Як 
і в інших піснях цього типу, рекрут бесідує 
з «єднора лом» (генералом) про свою долю, 
хлопці плачуть від туги й фізичних мук. Їм да-
лекі інтереси цієї війни, чужі вояцька бравура 
й побут, вони служитимуть, аби було що їсти, 
та краще рідного дому для них немає нічого:

...Оj посьіjу пшениченьку, зродила 
 солома
Кілько-м ходив з товаришем, то 
 найліпше дома
(зап. в Космачі, Бучинський повіт 
 в 1867 р.) [23, с. 469]. 

У багатьох варіантах збереглася найпо-
пулярніша пісня про Л. Кошута, її основні 
мотиви: наляканий цісар просить допомоги в 
царя, прихід російського війська в Угорщину, 
облога і взяття Комарно, капітуляція угорців 
та втеча Л. Кошута. М. Драгоманов цитує 
кілька варіантів, 12 подає І. Франко, деякі з 
них перегукуються. До пісні з плином часу 
долучилися нові мотиви, історичні постаті 
тощо. І. Франко писав: «Натурально, що при 
такій популярності пісня ся в ріжних часах і 
в ріжних сторонах улягла ріжним переробкам: 
до неї приточували тут одно, там друге, ви-
кидали або забували одні куплети і доробляли 
нові, а в кінці головну єї основу переношено 
на інші, пізніші факти, зовсім на розріз з іс-
торичною правдою» [23, с. 470]. Пісня нале-
жить до напівавторських творів, які ввійшли 
до репертуару народних співаків. Ці тексти, 
окрім усного шляху, могли поширюватися че-
рез лубочні та інші видання. Наводимо пісню 
за Г. Стрипським [27, р. 299], який віднайшов 
її у виданні «Галичанин» за 1863 рік і вважає 
найстарішим записом та публікацією цього 
 варіанта: 

Загадала Ниталія кісарика вбити,
Та схотіла усі гвері капслями палити.
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А як прийшов пан Радецкий, та не 
 много радив,
За два, за три часи добрі Ниталію 
 згладив.
Ішов, ішов та пан кісар з міста 
 Кромерижу,
Бо він має на серденьку велику огризу.
Та не тмій огризу має, шо не мат шо 
 їсти,
Але тмій огризу має, шо не мат де 
 сісти.
А він має їсти, пити, не приймає 
 трунок,
Бо він пише до Москаля: Ставай на 
 ратунок!
Москаль єму відписує, шо я піти піду,
Мині нішо Венгерщини бить лиш до 
 обіду.
Шо би били удіїли наші сапоніри,
Як би не був прислав Москаль свої 
 каноніри?
А їк прислав своє військо і свої гармати,
Аж тогди си врадували вші наші
 камрати.
Яке ж було файне місто, яке було 
 ладне –
Як уно си називало? От відав Комарне.
Яке ж було файне місто муром наокола,
Ніхто єго би не розбив,
Лиш Москаль, Никола.
Ой, як яли у Комарні кульками 
 бриніти,
Заплакали у Комарні і маленькі діти.
Ой, як яли у Комарні кульками 
 свистати
Зачили си у Комарні мури розсипати.
Як убили старий кошчьол і середну 
 браму,
Та вінесли перед войська біленькую 
 фану.
А як вийшов старий Веньґер, зачив си 
 просити:
– А даруйте люде добрі, не будем си 
 бити!
А як вийшов старий Веньґер, а впав на 
 коліна:

– А даруйте люде добрі! Дам бутельку 
 віна!
– Ми не прийшли-сми, ти Кошуте, 
 твоє віно пити,
– А прийшли-сми, ти Кошуте, твоє 
 житє взіти.
Перебилим, бай, Кошута, ще коби то 
 й Бима,
Тогди би нам, гий камрати, щаслива 
 година!
Перебили ми Кошута, ще коби то 
 Турка!
Отак Кошут той утікав, їк з ліса 
 вевюрка! 

Основною подією в пісні є прихід царсько-
го війська, що так пояснює І. Франко: «Кошут 
і його диктаторська діяльність не находять в 
народі нашім симпатії, і пісні ними не дуже по-
дрібно займаються, звертаючи натомість го-
ловну увагу на саме поборонє угорського по-
встання при помочи російського війська. Сей 
факт, що цар російський вислав велике військо 
на поміч нашому цісареві, сам перехід його 
війська через наш край і пам’ятна битва під 
Коморном, властиве під Мішкольцем 25 іюля, 
отсе головні епізоди тої невеличкої епопеї, що в 
устах нашого народу зложилася довкола особи 
Кошута» [23, с. 462].

Звертаючись до історичних фактів, І. Кріза 
засвідчує, що подібної облоги м. Комарно (су-
часна Словаччина) не було, опис битви потра-
пив сюди з інших історичних періодів. І. Крі-
за подає дійсні факти капітуляції угорців [13, 
с. 94], насправді росіяни не нападали на Ко-
марно. Однак сама фортеця довго захищалася, 
її здали після переговорів 2 жовтня 1849 року. 
У цей час Л. Кошута вже давно не було в країні, 
таким чином, «згідно з фольклорними закона-
ми, ім’я Кошута потрапило до вірша і отримало 
важливу роль тому, що він був символом ви-
звольної війни» [13, с. 95]. Симпатії закарпат-
ців до російського царя І. Кріза пояснює того-
часною політичною пропагандою, у яку повірив 
народ. За словами Г. Стрипського, одночасно 
з походом росіян з’явилися публікації, що про-
славляли царя, їх друкували в багатьох місцях 
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на шляху просування армії; за посередництвом 
газет, базарних співаків вірші проросійського 
спрямування переходили в народ, прислужили-
ся цьому й москвофіли. М. Драгоманов засвід-
чував: «Початок москвофільської групи сягає 
ще до 1848 р. до побуту москалів в Угорщині 
для задушення мадярського повстання за часів 
А. Добрянського, що був австрійським коміса-
ром при московському війську. Від тої пори за-
коренився погляд в деякої групи інтелігентів, що 
увільнити русинів від мадярського ярма можуть 
тільки москалі, а щоб вони хотіли вставлятися 
з ними, треба русинам признаватися до однієї 
національності з москалями. Се вони робили до 
війни, а тепер продовжують робити з привич-
ки» [8, с. 29]. Про наївну селянську віру в доб-
рого «білого» царя на противагу австрійсько-
угорській владі свідчить епізод, який цитує 
В. Вернадський за Кустодієвим: «1868 року 
поміщик граф Шенборн в Марамароському ко-
мітаті при поділі своїх і селянських земель хотів 
взяти ділянку землі, яка з незапам’ятних часів 
належала селянам. Ті на поступки не йшли. 
Пештський уряд послав проти них солдат. Без-
збройні селяни не покорилися. Солдати дали 
залп. Декілька людей було вбито. Решта оголо-
сили покору. Один старий піднявся і звернувся 
до них: “Ну, побратими, тепер ми знаємо, що то 
не наш цар, то німецький цар! Підемо до нашо-
го білого царя!”. Старого було заарештовано, і 
він два роки скнів у в’язниці. Та все село силою 
стримали від переселення в Росію (Кустоди-
ев. Из истории разочарований австрийских 
славян // Русский вестник. – М., 1872. – 
№ 4. – С. 380–381)» [3, с. 108]. Віра в доб-
рого правителя тут утілилася в образі «білого» 
царя – царя-спасителя, царя-батюшки, попу-
лярного в російському фольклорі.

Щодо згаданого варіанта, то до основ-
ного мотиву тут додалися події італійського 
повстання. Йожеф Радецький – полково-
дець австрійської армії, який придушив його. 
Очевидно, м. Комарно потрапило до пісні 
випадково, можливо, тому, що воно останнім 
перейшло до рук австрійців і було прикладом 
героїчного протистояння. Згадується також 

Кромериж, із якого йде цісар, невелике місто в 
Моравщині, куди цісар переїхав з Відня. Піз-
ніше, під час війни між Австрією та Франці-
єю, замість Кромерижа постає Париж. Цісар 
має на думці вбити Франца, він «поїхав до 
ризу-Паризу». У пізніших версіях події плута-
ються, він уже б’ється з Прусаками. Пісня дає 
змогу проголосити патріотичні ідеї звільнення 
Галичини від усіх заклятих ворогів:

Вбили Франса, вбили Франса, коби 
 іще Венґра,
Тогди би ся називала Галичина теньга.
Вбили Венгра, вбили Венгра, коби іще 
 Пруса,
Ой тоги би била славна Галичина 
 руська! 

Пісня написана коломийковим розміром, 
типовими народнопісенними зворотами пе-
редано переляк і переживання цісаря – він 
сидить і думку гадає, не хоче ні їсти, ні пити, 
«не приймає трунок», не може сидіти, а потім 
пише листа до москаля, муска (московського) 
царя з проханням допомоги: «іди на ратунок! 
<...> Бо міні си збунтувала всьа моjа держа-
ва, – jик ти міні не поможеш, то буде неслава» 
[23, с. 476]. Переживання цісаря можуть по-
силюватися образом чорного ворона – вісника 
смерті, зокрема в пісенному паралелізмі при-
рода – людина: «Ой надлетів чорниj ворон / 
З за темного лугу, / А наш цісар маjи в сер-
цю / Великуjу тугу» [27, p. 245]. 

Цар погоджується допомогти й далі хваль-
кувато каже, мовляв, до обіду він поб’є Вен-
герщину: «Та як зішлю на долину кінноту, 
піхоту / То від рана до обіду зроблю з них бо-
лото». Гіперболічно передано й сили російської 
армії. Так, Москаль нагнав війська, як чорної 
хмари, «три мільйони» (насправді – 200 тис.). 
Далі мовиться про облогу «файного, ладного 
міста» Комарно, яке міг розбити «лиш москаль 
Никола». В іншому варіанті побиття угорців 
асоціюється із селянськими заняттями: 

Оj повіjав буjниj вітер jа з гору, jа з гору; 
То так вібив Москаль Веньґра, jак ціпом 
 солому [23, с. 461].
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Гумористичні нотки звучать у пісенному 
діалозі, де Л. Кошут виявляє страх перед ро-
сіянами: 

Кошут Лайош не жури ся, 
Іди в корчму та напий ся.
А як ми ся не журити,
Прийде Маскаль, буде бити! 
   [27, p. 306].

Усталеним топосом українського фолькло-
ру є формула «заплакали маленькії діти», що 
вживається для змалювання трагічної події, 
у цьому випадку – обстріл Комарно. У ва-
ріантах уже плачуть «Кошутові діти». Сам 
Л. Кошут може називатися «Веньґром», «ста-
рим венгром», його прізвище тут уживається в 
кличному відмінку, як зменшувальне тощо (це 
властиво українським народнопісенним звер-
танням): Кошуте, Кошутечку, Кошутенько, 
Кошутище.

Л. Кошут на знак капітуляції виносить білу 
«фану» – прапор. Народнорозмовним стилем 
він звертається до супротивників: «А даруйте, 
люди добрі», – і хоче задобрити їх вином – 
пропонує «бутельку», бочку вина. Кошута, 
який п’є вино, знаходимо і в угорських піснях: 

Benőtt már az út 
Elmarad Kossuth. 
Kossuth Lajos a bort issza, 
Nem jön többé soha vissza 

Шлях травою заростає,
Тут вже Кошута немає.
П’є вино він, попиває
І назад вже не вертає [26, p. 123].

Стереотипними заперечно-стверджуваль-
ними фольклорними конструкціями вираже-
но відповідь: «Ми не прийшли, ти Кошуте, 
твоє віно пити, / А прийшли-сми, ти Кошуте, 
твоє житє взіти». Л. Кошут лякається й уті-
кає, як «вевюрка» (білка), курка. Принагідно 
висловлю ються антитурецькі настрої. 

В інших версіях пісні назви міст перекру-
чені, і замість угорців / венгрів діють поляки 
чи турки, навіть цісар замінюється Москалем. 
На воєнні епізоди із часом нагромаджуються 

інші, пізніші події, що є ближчими й вагомі-
шими для людей, зокрема, додаються події 
польського повстання 1863–1864 років, мо-
тиви про панщину тощо. Історичні персонажі 
міняються місцями, а то й просто лише згаду-
ються без будь-яких пояснень: «...Мусимо ди-
вуватися: ми приглядаємося усьому з відаленя, 
в’яжемо факти в одну логічну будівлю, деби 
не було нічого противорічного, і розважує мо 
осторожно причини. Але народні співаки ди-
вилися на се цілком інакше. Вони не руково-
дилися історичною правдою і не працювали 
для неї, лише мали свої власні критерії, в яких 
ми нині не завсіди можемо зорієнтуватися і які 
нам деколи тяжко зрозуміти» [14, c. 19].

До історичних подій долучено згадки про 
панщину. М. Драгоманов писав: «Видно, шчо 
прості люди всилувались оживити вірші, котрі 
напускали до них письменні j салдати, – ожи-
вити тим, шчо простим було наjцікавішче, – 
спомином про паншчину j про справи госпо-
дарські. До тих справ тільки j можна було 
причепити в простих украjінців думку про ца-
рьа, чи цісарьа, – без котроjі могли би j обіjтись 
ті украjінці, коли б було jіхні письменні льуде 
сами ліпше розуміли державні j господарські 
справи та поjаснили j простим, шчо дльа них ці-
сарь, чи царь зовсім не потрібні» [8, с. 64–65]. 

У кількох варіантах побутувала пісня з по-
чатковими рядками «Що ми будемо робити 
сараки руснаки» чи «О Господи, милосердний, 
як ми бідували». Варіанти можуть контамі-
нуватися. Зокрема, в одній частині пісні мо-
виться про бідування в час панщини і подяки 
цісареві за звільнення від неї. М. Драгоманов 
так пояснює ці події: «Це все, що робилось 
в Венгрії в 1849 р., зосталось доволі темним 
для тамошніх селян-українців. Письменних 
людей не було, лише попи та кілька урядників, 
які видумувати собі великопанські родини та 
дома. Попи і досі говорять по-венгерському, 
або по-латинському, або мішаниною з росій-
ської, угорської, латинської, української, звуть 
“настоящим руським язиком”. Ці люди поча-
ли казати, що русини, все одно, що москалі, 
й хвалити московського царя і його приятеля 
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цісаря. Деякі з урядників русинів посунулися 
далеко вперед по службі. Панам заплатили за 
скасування панщини. Хоча, по суті, більшу 
частину заплатили селяни, в якості податків. 
Письменні люди їх навчали, що за все мають 
дякувати цісареві, а чутка про те, що кошутів-
ці хочуть ліквідувати панщину, не дійшла до 
слов’янських мужиків» [8, с. 70–71]. Варто 
також зазначити, що Л. Кошут лише після 
тяжких поразок у липні 1849 року пішов на 
поступки селянам і оголосив про рівноправ-
ність національностей, але час було згаяно.

В іншій частині пісні мовиться, що на русна-
ків «нагнівалася Польща та Іршава», «Веньґ ри 
та Поляки», і для захисту йде «сила Моска-
лева». Після бою Веньґер / Кошут «став, як 
курка і втік під турка». Наприкінці однієї з пі-
сень зауважено:

А газетьи ни чьитаjeм, ніхто то не 
 чьуje:
Але ци го відав турок, ци він там 
 газдуje [6, c. 460–461]. 

І. Франко вважає, що пісня написана без-
посередньо після подій, коли ще було невідо-
мо, чи Туреччина видасть Кошута-втікача Ав-
стрії, чи ні. 

У варіанті В. Шухевича [25, c. 177] опо-
відь іде від імені солдата, який пішов у Вен-
герщину. Починається твір словами: «Бойила 
сї Підгіршина, шо нас Венґер зітне! / Просїм 
Бога за цїсарьи, чей сї цїсар зіпре!». Подано 
й опис революційних подій: «Йик сї Венґер 
избунтував, цїсаря публїчив, / Палив пач-
ки на могилї, левізорів вішьив», підтримку 
їх поляками, далі події розвиваються анало-
гічно. В іншій довгій пісні, записаній у Яво-
рові Коломийського округу [25, с. 460], на-
прикінці теж дякують цісареві, що відмінив  
панщину.

Наївна віра в доброго царя звучить у рядках 
одного з варіантів пісні: «Jак зійшлися цісари-
ки, / Взьили говорити, / Та jак би то бідним 
хлопам / Паншчину уjмити?». Далі висловле-
но подяки цісареві та його родині за скасування 
панщини й наказ молитися за нього Богу: 

Просім бога за цісарьа
У сьвятоjі матки,
Шчо нам цісарь подарував
Паншчину j податки.

Просім бога за цісарьа
В сьвятоjі фігури,
Шчо нам цісарь подарував
Прьижу, jаjці j кури [8, с. 74]. 

Далі згадано тягар панщини й податків па-
нам. Як і в інших панщинних піснях, подано 
картину роботи на пана, знущання економа 
тощо. Пісня закінчується картиною «зозу-
леньки», яка переносить панщину за Дунай, 
за море (панщинні пісні описав І. Сенько [21, 
с. 63–76]). В іншій пісні революційні події пе-
редано лаконічно:

Чи чули ви, добрі люде,
Що ся в Пешті діє:
Скаче німець по риночку,
А венгер ся сміє.
Ей щезла вже і панщина,
Котра люди замучила,
Щезла, щезла з панами
Огидними, поганими [7, с. 161]. 

У сучасніших записах Л. Кошут є ліквіда-
тором панщини:

Зібрав військо Кошут Лайош, став 
 австрійців бити,
Перестали наші люди панщину 
 робити [10, с. 267].

У 1979 році в с. Ясіня-Плитоватий була за-
фіксована авторська пісня-хроніка про історію 
поселення, тут Л. Кошут кличе за собою міс-
цеву молодь: 

Кошут Лайош з Будапешта з войском 
 наступає
Кличе хлопців-ясенчуків, до бою збирає.
– Ходіт, хлопці, ясенчуки, Габсбургів 
 добити
Кріпаками вже не мемо, мемо вільно 
 [1, арк. 10]. 
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У збірці Я. Головацького [6, т. ІІІ, с. 41] є 
пісня, де після змалювання «Москалевої по-
мочи» і втечі Л. Кошута йдуть такі рядки:

А молемсе, люде, Богу, шо чес, що 
година,

А Царь паньчину здаровав, абых не 
робили.

А я файно росказую, люде Праославны,
Ой а где се нам заділи всі гаразды 

давны?
Ой а єкій світ великій та й велика 

Цара,
Нема никде кавал земли, абы 

дармовала.
Ой упало, добры люде, до рук писмо 

зночи,
Доки не мут є читати, не знат в 

котром боці.
Мы урбарію подаймо, оплату худобну,
Грунт и хату оплатім, та сидім при 

дому.
От только нам вод Тісаря Царского 

побору,
А єк злодій украв єрча вод шестдесят 

дробу.
Єк у газды злодій украв, не велика 

шкода,
А вже ит нам подступаєт тысяча 

Петрова;
Єк бы мы се уступили в тысєчу 

Петрову,
От так бы мы всі выгибли, єк лист 

вод морозу;
Листок вод морозу, а попел вод вітру,
Єка в сем чєсі настала ненависть по 

світу!..

Потому мовиться про відміну панщини, 
урбар 1, про те, що селяни сидять дома, самі 
оплачують податки. Далі простежується по-
пулярний мотив правди і неправди, кінця 
світу й перемоги правди, який проаналізував 
І. Франко [24, с. 297], пояснюючи не зовсім 
зрозумілий вираз про «тисячу Петрову». Це 
легенда про «тисячу Петрову», тобто «восьму 
тисячу», яку буцімто випросив для людського 

роду св. Петро у хвилі, коли після «сьомої ти-
сячі» мав уже наступити кінець світу. Віра в 
те, що світ має стояти від сотворення до кінця  
сім тисяч літ (стільки днів тривало його тво-
рення), властива численним святим книгам 
та апокрифам, які відомі також у Галичині та 
Угорській Русі.

Сюжет про правду і кривду, поширений у 
фольклорі, а також панщинні мотиви ввійшли 
до творів у народному стилі місцевих письмен-
ників. Так, поезія про події 1848 року «Піснь 
на снесеніє урбара» О. Павловича набула ши-
рокого поширення серед українського насе-
лення Пряшівщини, один з її варіантів опуб-
лікував О. Духнович. Цим подіям присвячені 
два вірші М. Бистрана, один з них має назву 
«От року 1848-го великое замешеніє а смут-
ноє состояніє угорського краю».

Інша популярна народна пісня, із числен-
ними варіантами, навпаки, сповнена співчут-
тям до Л. Кошута, який змушений утікати з 
 країни:

Сидит Кошут, сидит
На высокой драбині,
Пише листы, пише,
По Угорськой Краині.

Ци на жалость, на жалость, 
Ци на вельки зармуток;
Шкода, Боже, шкода,
Сесь Кошутов вербунок!

Кошуте, Кошуте!
На што нас вербуєшь?
Мало машь пінязи,
Чім нас выгодуєшь?

Шкода, Боже, шкода,
И Кошута самого,
Што вон утек, што утек,
Из орсагу своего! [6, с. 132].

Пісня складена в Угорській Русі. І. Фран-
ко та Г. Стрипський уважають, що її вірш за 
ритмомелодикою наближений більше до сло-
вацького, ніж до галицько-руського. Важко 
погодитися з думкою Г. Стрипського про те, 
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що пісні про Л. Кошута створювалися лише 
на Закарпатті й запозичувалися галичанами, 
адже більшість пісень було записано саме на 
Закарпатті, і вони є рівноцінними варіантами 
галицьких. 

В інших варіантах, поданих І. Франком та 
Г. Стрипським, натрапляємо на продовжен-
ня мотиву осиротілих Кошутових дітей, його 
сім’ї. Очевидно, це рецепції угорських творів 
про блукання Л. Кошута, втрату ним батьків-
щини, безпритульність на чужині тощо. Адже 
відомо, що вождь після революції назавжди 
залишився за межами краю, не в змозі повер-
нутися додому, і вів там активну діяльність. 
Образ безпритульного Л. Кошута, сповнено-
го туги за своєю країною, з’являється також в 
угорській лубочній літературі, але в позитив-
ному трактуванні. Л. Кошут тут пише листи, 
посилає звістки. Паралелі цієї пісні в Угорщи-
ні невідомі: 

На кошуцькіj горі червена застава,
Буде там висьіла Кошутова глава.
Кошуте, Кошуте...
...Кошутові дьіти, чого ви плачете?
Згубив Кошут шапку 2, де ви jі 
 знаjдете? 
Кошутова паньі ходит по жебраньу,
А Кошут добриj пан шиjе торби на 
 ньую.
Кошутова паньі дуже зголодніла,
По кавалок хліба руку витьагала

(запис. в Комарні, Руденького пов. 
від Федька Парухи М. Єндик)  

[23, с. 461–477].

Ще варіант:

...Кошуте, Кошуте, не удаваj пана,
Бо твоjа гвардіjа всьуда розшарпана.
Кошутова жінка сьідит засмучена,
Зі своjiми дітьми в невольу втручена 
 [23, с. 468]. 

Початок пісні перегукується з наступними 
рядками:

...Шибениця нова вже стоїть готова,
Буде там висіла Кошутова глова. 

І. Кріза засвідчує, що цей текст поширив-
ся серед русинів латинськими літерами поль-
ським правописом 1849 року, була навіть його 
німецькомовна версія [13, с. 96]. І. Франко на-
водить подібну польську пісню, що є, очевид-
но, запозиченням:

Szubieniczka nowa stoi już gotowa
Będzie na niej wisieć Koszutowa gľowa 
 [23, с. 467]. 

В інших варіантах образ Л. Кошута 
пов’язаний із французькими військовими подія-
ми, австро-італійськими зіткненнями. До муска 
царя може звертатися німецький імператор.

У вірші трапляється пісенна формула за-
карпатської любовної пісні, де згадано пта-
ха – сокола, голуба на високому дереві / ви-
сокій драбині: 

Стоїть сокіл на високій драбині,
Поникує по мадярській країні;
Гей, ци на жаль, гея-гой,
Ци на якусь новину,
Ци на оту файну дівку мадярську 
 (3 ост. 2 р.).

Ци на оту файну дівку мадярську,
Стрілили ми в праву ручку бетярську,
В праву ручку, гея-гоя,
В лівий бочок, боже мой,
Заречуся фраєрочок, гея гой.

Черешенька й од коріння пукає,
А мій милий за другими шукає 
Най шукає, гея-гой,
Най пробує, боже мой,
Ще він за мнов побанує, гея-гой.

Куди-м давно ходувала, гея-гой,
Вербі ружі розвивала, гея-гой,
А тепер, гея-гой,
Куди ходжу, боже мой,
Ледве з верби листок найду, гея-гой 
 [9, с. 182].

Тут, окрім самих назв «мадярська краї-
на», «дівчина», є угризм банувати, а також 
український вираз із дієсловом, що відміню-
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ється згідно з угорськими правилами, – шу-
кає за другими (után), тобто залицяється до 
інших.

В іншому варіанті мовиться про голуба:

Сидить голуб на високій вербині,
Пише листок по мадярськуй країні,
Ци то на жаль, ци на даку ше сой 
 новину,
Я за тобов, біла дівко, загину.

Сидить голуб на високій вербині,
Пушать перка по мадярській країні
Ци то на жаль, ци на даку ше сой 
 новину,
Моя рибко, загину [11, с. 89].

Очевидно, образ птаха, який сидить висо-
ко на дереві, перейшов у пісні  ́про Л. Кошута. 
Це пісенні парадигми: птах / сокіл / голуб, 
деревина / вербина / драбина, а також пер-
ка / листя / листки, де лексеми є взаємоза-
мінними, тож у цьому випадку вождь сидить 
на високій драбині й пише листи, пускаючи їх 
по країні. Л. Кошут, який пише листи по краї-
ні, з’являється в угорському фольклорі ще з 
1860-х років.

Інша формула-звертання до Л. Кошута є по-
пулярним loci communes рекрутських та вояць-
ких пісень, де новобранець провадить розмову 
із цісарем тощо, у цьому випадку він шукає від-
мовок від армії. Приміром, до цісаря промовляє 
вояк, який брав участь у турецьких війнах:

Цісарю-королю, нач тильо вербуєш? 
 (2 р.)
Малу країну маш (3 р.), чим нас 
 вигодуєш?

– Не буйтеся, хлопці, цісарського 
 глазу (2 р.)
зацвіла пшениця (2 р.) коло Білограду...
...Цісарю-королю, басам 3 твою душу,
Яка нучка темна (2 р.), машировать 
 мушу [1, с. 468].

Цісар відповідає так:
Ой цісаре, цісарику чого нам чергуєш?
Магазини погоріли чем наш нагодуєш?

Та буду вас годовати овсянов половов
Та буду вас одправляти мадярськов 
 дорогов.

Овсяная половочка гірка не солодка
Та мадярська дорожечка тяжка не 

легонька [2].

Вочевидь, із пісенної лірики перейнята й 
формула про «годування-напування», побу-
дована на контрасті. У закарпатській пісні- 
баладі типовим є початок – Іван іде на війну 
й залишає біле дівча матері, щоб її ніхто не 
збиткував: «Ой аби-сь ї годувала колачом бі-
леньким,  / Та би-сь її напувала молоком теп-
леньким». Однак наперекір синові «Та вона ї 
годувала соломов, половов, / Та ще її напува-
ла з-під мутків золою».

Цей самий топос зафіксовано в іншій пісні, 
хоча останній рядок нагадує про історичні події:

Ой богачу, богачику, чого ти ся дуєш?
Чиму дївку не віддаєш, на шо ї годуєш?
Ой буду ї годувати вівсьинов половов,
Та буду ї поганяти тїсарсков дорогов 
 [25, c. 120]. 

Отже, вирази «цісарська дорога» разом з 
«вівсяною половою» стають символами пога-
ного, тяжкого, насильницького.

Українські народні пісні про події та вож-
дя угорської демократичної революції 1848–
1849 років Лайоша Кошута відтворюють 
основні моменти визвольної війни – мобі-
лізацію місцевого населення, його боротьбу 
за свободу, прихід російської армії, пораз-
ку, капітуляцію та втечу Л. Кошута тощо, а 
також таке насущне для селян питання, як 
ліквідація панщини, яку він пов’язує з Л. Ко-
шутом чи із цісарем. Вони є напівавторськи-
ми творами, що збереглися на Закарпатті та 
в Галичині й частково містять антиугорські 
мотиви, засудження Л. Кошута, в інших 
його поразка викликає співчуття. Пісні міс-
тять чимало народнорозмовних зворотів та 
діалектизмів. Як бачимо, народні погляди на 
Л. Кошута в піснях є суперечливими. При-
чини цієї суперечливості добре розкрито в 
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історичних розвідках Володимира та Георгія 
Вернадських. Отже, історичні й фольклорні 
джерела є взаємодоповнюючими, а народно-
поетичні твори дозволяють дати ширшу кар-

тину певних історичних подій, зрозуміти їх 
підґрунтя та причини, відтворити погляди на 
неї широких верств народу, їх прагнення та  
сподівання.
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У статті розглянуто стан культурно-мистецького життя Рівненщини на прикладі аналізу монографії С. Виткало-
ва «Рівненщина: культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності».

Ключові слова: Рівненщина, сучасна регіональна практика, мистецтво, дослідження.

The state of cultural and art life of the Rivne area is examined on the example of analysis of monograph of S. Vitkalov the 
«Rivne area: cultural and art potential in the paradigms of contemporaneity».

Keywords: Rivne area, modern regional practice, art, research.

Сучасна Рівненщина, як специфічний край 
культурних ініціатив, цікава сьогодні багать-
ма чинниками: активно розбудовується еко-
номічна сфера, намагаючись наблизитися до 
провідних областей регіону; дедалі активніше 
заявляє про себе «зелений туризм», відпочи-
нок іноземців в оригінальних садибах краю не 
лише поліпшив матеріальне становище окре-
мих господарів, але й розширив уявлення про 
потенційні можливості краю, певною мірою 
ствердив його у свідомості туристів. 

Утім, найпомітнішими є зрушення у сфері 
культури, яка завжди репрезентувала духов-
ний потенціал, специфіку мислення місцевого 
населення, його глибинні корені, майбутню 
культурну перспективу тощо.

Декоративно-ужиткове мистецтво краю – це 
окрема сторінка культурної творчості загалом. 
Адже роботи рівненських вишивальниць (Орисі 
Рябунець, Віри Нестерук), як і художні зразки 
майстрів по дереву (Василя Позніка), писанкарів 
(Наталки Дребот, Миколи Коритнюка, Вікторії 
Степанюк), майстра керамічної писанки Леоніда 
Гринбокого, фахівців із чорнодимленої кераміки 
та скульптури малих форм (Віктора Андрощу-
ка, Ганни Крилошанської, Леоніда Тимощука, 
Миколи Бондарчука та ін.), уже давно пере-
йшли кордони України й широко репрезентують 
її художнє сьогодення в різних країнах світу. (До 
речі, за даними науковців, понад 2/3 художніх 
пам’яток сучасних рівненських митців зберіга-
ються нині саме в іноземних колекціях [1]).

Широкий фестивальний рух, започатко-
ваний уже чимало років у краї, є тому під-
твердженням. Та й майже 100 різноманітних 
культурно-мистецьких заходів, проведених у 
2011 році, виводять Рівненщину на одне з по-
мітних місць саме за культурним чинником.

Вирізняє область і зміна ставлення до про-
фесійного мистецтва. Багаторічні міжнародні 
фестивалі «Дивовижний світ органа», «Ду-
ховні піснеспіви», «Древлянські джерела» 
тощо це також підтверджують переконливо. 
Як і засвідчують зміну ставлення до народної 
творчості міжнародні фестивалі «Котилася 
торба...», «Коляда» чи «Тарас Бульба». А за-
початкований у серпні 2011 року міжнародний 
фестиваль «Блага вість Пересопниці» з наго-
ди 450-річчя від часу підготовки Української 
Першо книги, сподіваюся, стане традиційним 
також в Украї ні та принесе чимало художніх 
відкриттів для мистецтва і його споживачів. 
Принаймні те розмаїт тя хорових колективів із 
шести країн Європи, творчість яких базована на 
духовній музиці, не лише сприяло взаємообміну 
думками та художніми технологіями фахівців, 
але й змінило погляди щодо можливості хорово-
го мистецтва загалом, розширило обрії сприй-
няття духовної музики, поглибило уявлення 
про Поліський регіон у країнах Західної Євро-
пи. Тож сподіваюся, що створений у 2011 році 
культурно- археологічний центр у с. Пересоп-
ниця принесе ще чимало яскравих відкриттів 
Україні в її матеріально-духовній сфері.
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Окрему сторінку в історію культури Украї-
ни вписує й Консорціум «Історична Волинь», 
започаткований обласною універсальною біб-
ліотекою. Адже об’єднання установ культури 
(історико-культурних заповідників, обласних 
архівів, музейних установ та бібліо тек шес-
ти областей України та республіки Білорусь) 
колишньої території Великої Волині з метою 
пошуку історико-культурної інформації і пере-
ведення її в цифровий формат зробить не лише 
доступною широкому загалу інформацію про 
культурний потенціал Волині, але й допомо-
же краще вивчати наш терен для майбутньої 
співпраці, міжкультурного діалогу. І факт 
звертання на сайт бібліотеки понад 75 тис. 
користувачів з багатьох країн лише за останні 
два роки засвідчує зацікавленість Рівненщи-
ною як майбутнім партнером у будь-якій сфері 
діяльності, зокрема культурній.

Зрозуміло, що все це певною мірою зна-
ходить своє відображення й у відповідній фа-
ховій літературі, свідченням чого є розмаїта 
періодика про саме культурний чинник: друк 
у краї декількох літературно-краєзнавчих 
 часописів «Погорина», «Проріст», «Мистець-
кі грані» тощо, поява різноманітних наукових 
збірників як місцевих вищих навчальних за-
кладів, так і регіональних товариств крає-
знавців, видання альманахів обласного крає-
знавчого музею, Острозького, Дубенського 
національних історико-культурних заповід-
ників, Сарненського історико-етнографічного 
музею тощо, де подібна проблематика є пред-
метом особливого аналізу.

Відзначимо також у цьому зв’язку і факт 
виділення значних коштів, що надаються міс-
цевими органами державної влади на друк 
численних художніх альбомів, як засвідчують 
матеріали книг («Культурна спадщина Рівнен-
ського краю», «Берестечко. Козацькі могили», 
«Острог. На межі тисячоліть», «Волинь. Єв-
ропейські перехрестя», «Рівненщина запро-
шує», «150 святинь Великої Волині» та ін.), що 
мистецьки репрезентують край, а також част-
кове фінансування міжнародних фестивалів 
фотомистецтва «Фотовернісаж на Покрову», 

що впродовж багатьох років є візиткою Рів-
ненської області.

Вирізняє Рівненщину й друк останнім ча-
сом окремих колективних монографій та збір-
ників, серед яких – «Етнокультура Рівнен-
ського Полісся», «Пересопниця. Рівненський 
край: історія та культура», «Декоративно-
прикладне мистецтво Рівненщини», «Історія 
театрального мистецтва Рівненщини» та інші 
праці, присвячені, зокрема, і розгляду творчого 
шляху окремих митців області – Т. Перенчук, 
М. Фарини, Б. Забути, О. Тарасенка та ін., 
про що йдеться в аналізованому виданні.

Утім, серед ґрунтовних монографічних ви-
дань, що побачили світ у краї, слід виокреми-
ти монографію кандидата мистецтвознавства, 
доцента кафедри культурології Рівненського 
державного гуманітарного університету Сергія 
Виткалова «Рівненщина: культурно-мистець-
кий потенціал в парадигмах сучасності» [2]. 
Це – перше синтетичне видання, що достат-
ньо повно (майже 500 сторінок – 39,7 друко-
ваних аркушів, з яких 416 сторінок основного 
тексту, понад 150 художніх ілюстрацій, чимало 
унікальних світлин з архівів та фондів музеїв 
області) висвітлює різні грані культурного по-
ступу області. 

П’ять розділів (25 параграфів) книги до-
сить об’ємно охоплюють широку картину 
культурного розвитку Поліського регіону: 
акцентують увагу на культурологічній освіті, 
започаткованій 1971 року Рівненським фа-
культетом Київського державного інституту 
культури (згодом – Інститут мистецтв РДГУ), 
і виявляють сферу творчої самореалізації його 
випускників; аналізують діяльність місцевих 
художніх, музичних та шкіл мистецтв загалом, 
музичного училища й коледжу культури та 
мистецтв РДГУ; подають цікаву інформацію 
про фестивальний рух; аналізують питання 
розвитку культури, охорони історико-культур-
ної спадщини в Цільових програмах обласної 
державної адміністрації та інших цільових об-
ласних програмах, спрямованих на підтримку 
митців та піднесення духовності населення 
(«Забезпечення населення українською кни-
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Розвідки та матеріали

гою», «Підтримка творчих спілок», іменні 
стипендії – ім. І. К. Свєшнікова, ім. Світочів, 
ім. Г. Леончук тощо). 

Чимало інформації в монографії відведено 
характеристиці фольклорної основи художньої 
культури краю, її проявам у сучасному мисте-
цтві Рівненщини.

До переваг згаданого дослідження слід за-
рахувати й широке історичне тло, на яке на-
кладаються сучасні події сфери культури, до-
сить переконливо розглянуте автором, що дає 
можливість виявити тенденції розвитку куль-
турного процесу в області, зіставити культурні 
здобутки інших історичних періодів, залуча-
ючи потужний різновекторний дослідницький 
матеріал.

Чимало уваги С. Виткалов приділяє аналі-
зу музейної мережі Рівненщини, яка сьогодні 
є унікальним культурним потенціалом, адже 
зберігає багато зразків рукописної літератури, 
іконопису ХІІІ ст., художні твори видатних 
майстрів ХVІІ–ХІХ ст.; також у праці автор 
акцентує увагу на замкових, монастирських 
комплексах, пам’ятках сакральної архітекту-
ри, які б могли стати в нагоді при організації 
туристично- екскурсійної діяльності Рівнен-
ської області. Розглянуто тут і питання щодо 
окремих видів фольклорної творчості, зокрема 
організації різних видів презентацій культур-
ної діяльності (наприклад, «Музейні гости-
ни», «Музей одного села»), форм виготовлен-
ня унікального «поліського серпанку», що 
завжди вирізняли Рівненщину з-поміж інших 
областей України уважним і дбайливим став-
ленням до зразків народної культури тощо.

Викликає повагу спроба автора розкрити 
еволюцію аматорського кіно- та фотомисте-
цтва, проаналізувати його яскраві здобутки, 
висвітлити постаті окремих організаторів цієї 
справи, показати досягнення місцевих кіно-
студій у документальному кіно.  

Фахово насиченим є також розділ щодо 
аналізу інформаційного простору сучасної 
Рівненщини, адже досить детально розгля-
нуто можливості місцевих телерадіокомпаній, 
тематичне розмаїття їх програм, а надто – 

культурно-мистецького плану; видавництв, 
окремих книго видавців тощо.

У дослідженні виокремлено кроки держав-
ної влади щодо експериментальної діяльності 
у справі реформування бібліотечної і клубної 
сфери, потреба в яких останнім часом дедалі 
зростає. А реформовані культурно-дозвільні 
комплекси Рівненської області за вже декілька 
років функціонування не лише значно покра-
щили свою діяльність і, відповідно, культур-
ний клімат поліського села, але й виступають 
важливим чинником формування та піднесен-
ня соціальної активності місцевого населен-
ня. Оригінальним, на мою думку, є і матеріал 
щодо культурно-мистецької діяльності націо-
нальних меншин області, представники яких 
також сприяють розбудові молодої української 
держави, конституційно забезпечуючи також 
реалізацію своїх духовно-культурних потреб.

Узагалі працю вирізняє широка аналітич-
ність, уміння оперувати місцевим матеріа-
лом, достатньо складним для наукової інтер-
претації.

Перевагою цієї книги є також спроба авто-
ра дати художні замальовки результатів твор-
чої праці та здобутків окремих, найпомітніших 
постатей художньої практики краю, місцевих 
краєзнавців, організаторів культурного життя 
тощо. У монографії вміщено каталог художніх 
творів перших (доби державної незалежності 
України) організаторів культурного життя, їх 
експонентську діяльність, «географію» місце-
знаходження творів мистецтва тощо.

До переваг цього синтетичного досліджен-
ня можна зарахувати і той факт, що воно на-
писане переважно на матеріалах поточних 
архівів установ культури та мистецтва краю, 
а також інформації, одержаної автором у ході 
безпосереднього спілкування з митцями й ор-
ганізаторами культурного життя. Позитивним 
є також широке залучення архівного матеріалу 
з поточної діяльності установ культури та мис-
тецтв інших областей, отже, наведена в ньому 
інформація в такій інтерпретації вводиться до 
наукового обігу вперше. Це робить аналізова-
ну працю особливо цінною в науковому плані. 
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Адже лише в такий спосіб можна підготувати 
розвідку щодо виявлення об’єктивного куль-
турного поступу України, що складається з 
культурних регіональних здобутків. І саме в 
такий спосіб можна підготувати об’єктивну іс-
торію культури нашої країни.

Дослідження буде цікавим значною мірою і 
для фахівців сфери культури, її управлінсько-
го апарату, оскільки зібрана й опрацьована в 
ньому інформація надає широкі можливості 
для майбутньої інтерпретації фактів, зістав-
лення наукового бачення галузі з практичним 

досвідом, підготовки нових «творчих портре-
тів» місцевих майстрів культури, узагальнення 
творчих здобутків, створення широкої пано-
рами культурного розвитку області. Вона спо-
нукає подивитися на сферу культури іншими 
очима і спробувати розв’язати хоча б частину 
тих питань, що поставлені автором в аналізо-
ваній вище розвідці.

Додані до видання Географічний та Імен-
ний покажчики прискорюють пошук необхід-
ного матеріалу й роблять книгу доступною для 
широкого загалу читачів. 
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МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРГІЯ ДУРДУКІВСЬКОГО

Святослав Даниленко

УДК  7.071.2(092)(477)

У статті здійснено спробу розкрити життєвий і творчий шлях оперного співака, педагога, громадського діяча 
Сергія Федоровича Дурдуківського (1880–1933).

Ключові слова: мистецтво, опера, нова сімейна історія, культура. 

This article discusses the career and  artistic activities of the Ukrainian opera singer, teacher and public figure – Serhij 
Fedorovych Durdukivskyj.

Keywords: art, opera, new family history, culture.

Одним із пріоритетних науково-дослідних 
напрямів сучасної української історіографії є іс-
торико-біографічний, «нова сімейна історія». Це 
напрям антропологічно орієнтованої соціальної 
історії, що виник у межах «школи Анналів» 
та структурної антропології (Кембриджська 
група, роботи американських соціоісториків). 
Історія сім’ї, на думку американської дослід-
ниці К. Лінч, вивчає статус родини «з погляду 
демографії, права, економіки, суспільних наук, 
психобіхевіористики» [20, p. 655]. Сімейна іс-
торія займає, таким чином, нішу між струк-
турною і культурною антропологією і є новим 
ракурсом сучасної історичної науки.

Ідеологія наукової біографістики, «нової сі-
мейної історії», відповідає викликам сучасної 
української історіографії.

Характерною особливістю українського іс-
торичного процесу була перервність державної 
традиції. Тому носіями української культури 
впродовж століть, як зазначають дослідники, 
виступали не тільки громадські державні ін-
ституції – національна школа, університети, 
наукові товариства, релігійні організації, гро-
мадські об’єднання, а й дворянські, старшин-
сько-шляхетські й інтелігентські родини [8]. 
Українська культурна та соціальна історія 
представлена низкою видатних дворянсько- 
інтелігентських родин, таких, як Капністи, 
Полетики, Гудовичі, Забіли, Білозерські- 
Куліші, Антоновичі, Лазаревські, Грушевські, 
Дорошенки тощо.

В Україні наукова біографістика, сімейна 
історія, особливо інтенсивно стала розвивати-

ся з другої половини 80-х років ХХ ст., коли 
з’явилася ціла низка ґрунтовних історико- 
біографічних досліджень про політичних, 
 військових, громадських і культурних діячів 
минулого.

У центрі уваги істориків опинилися «не 
структури і механізми, які, без усілякої 
суб’єктивності, упорядковують соціальні від-
носини, а логіка і стратегія дій спільності, 
родинних груп, сімей, індивідів... Історія су-
спільства звернулася до розгляду нових і менш 
масштабних предметів. Звідси інтерес до самої 
звичайної біографії» [19].

Антропологізація історико-наукового піз-
нання, за визначенням відомих українських 
історіографів, перетворюється на одну з прин-
ципових рис сучасної парадигми історичної 
науки [7, c. 44]. Важливу роль для її харак-
теристики мають науково-теоретичні праці 
В. Чишка, а також конкретно-історичні дослі-
дження Г. Голубчик [3], Н. Барабаш [1], Т. Чу-
біної [18] та інших дослідників.

Персонологічний підхід суттєво розширює 
можливості об’єктивного висвітлення історії 
української освіти, науки, культури, виявлен-
ня основних тенденцій суспільного розвитку 
і комплексного їх висвітлення, може вносити 
суттєві корективи в розуміння і трактуван-
ня історико-культурного процесу. Вивчення 
конкретної людини, з усіма її неповторними 
біографічними особливостями, зі специфікою 
соціально-культурних контактів і зв’язків, з 
усіма властивими їй прагненнями й уподобан-
нями, дозволяє чітко простежити і зміни інди-
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віда в конкретно-історичному часі й просторі, і 
зв’язок таких змін з навколишнім соціальним 
середовищем.

У контексті висловленого значний науковий 
інтерес становлять життя і творчість відомої 
свого часу в Україні родини Дурдуківських, 
передусім педагога, освітнього і громадсько-
го діяча, одного із засновників видавництва 
«Вік», київської «Просвіти», Українського 
наукового товариства, представника соціоло-
гічного напряму культурно-історичної школи 
в літературознавстві Володимира Федорови-
ча Дурдуківського та його брата – оперного 
співака, педагога і пропагандиста української 
вокальної творчості Сергія Дурдуківського.

У 1990–2000 роках в Україні з’явилися 
пуб лікації, у яких частково висвітлено жит-
тєвий і творчий шлях В. Дурдуківського. Це, 
зокрема, праці В. Пристайка і Ю. Шапо-
вала [9], В. Даниленка й А. Кравченко [5], 
Ю. Хорунжого [15; 16], О. Путро [13]. Вод-
ночас не створено повної наукової біографії 
В. Дурдуківського, а щодо загалом родини 
Дурдуківських, то в науковій літературі немає 
жодної праці, присвяченої цій темі. Фактично 
відсутні відомості і про С. Дурдуківського.

Окремі відомості про нього містять лише 
енциклопедичні, довідкові видання [9; 
10; 12; 14], а також спогади В. Ревуцько-
го, Ю. П’ядика, наукові праці О. Бугаєвої, 
М. Кузьмін, Г. Рудого та ін. 

Сергій Федорович Дурдуківський – псев-
донім Альбов – народився 23 січня 1880 року 
в с. Мирівка Київського повіту Київської 
губернії (тепер – Кагарлицький р-н Київ-
ської обл.) у сім’ї високоосвіченого священи-
ка. Батько, Федір Євстахійович (Остапович) 
Дурдуківський, тривалий час працював ду-
хівником Київської духовної семінарії, мати, 
Ольга Іванівна, – з роду Черняхівських, усе 
життя присвятила вихованню дітей. А їх у сім’ї 
Дурдуківських було дев’ятеро: шестеро синів і 
три доньки. Прикметно, що всі шестеро синів 
навчалися в духовних школах. Брат Сергія – 
Іван – служив священиком у с. Рокитне на 
Київщині, Микола – дияконом у київській 

Вознесенській церкві, Олександр – дияконом 
Софійського собору за митрополита Василя 
Липківського, Євстахій (Остап) – також свя-
щеником одного з київських храмів. С. Дурду-
ківський, як і його брат Володимир, духовний 
сан прийняти не захотів і супроти волі батька 
поїхав до Москви, де навчався співу в музич-
ному училищі О. Гнесіної. Це було в 1900–
1902 роках. За свій учинок Сергій Федорович 
потрапив у батькову немилість.

Протягом 1903–1904 років С. Дурду-
ківський відбував військову службу в 129-му 
бессарабському піхотному полку в Києві. 
У 1904 році одружився з Марією Серапі-
онівною Яремич, донькою писаря «Дома 
присутственных мест». 26 грудня 1906 року в 
них народилося двоє дітей – Ольга і Борис. 
Сина назвали на честь письменника Б. Грін-
ченка, якого дуже любила і шанувала дружина.

Упродовж 1904–1906 років працював у 
Київській опері, а в 1909–1912 – гастролю-
вав у містах Росії: Томську й Іркутську. У се-
зоні 1913–1914 років С. Дурдуківський під 
сценічним псевдонімом Альбов співав у Ки-
ївському театрі мініатюр. Він виконував ролі 
перших тенорових партій в операх, оперетах і 
водевілях. Зокрема, партії Садко в одноймен-
ній опері М. Римського- Корсакова, Вакули 
в опері «Черевички» П. Чайковського, Дже-
ральда в опері «Лакме» К.-Ф. Лео Деліба. До 
Іркутська й Томська митець працював зимові 
сезони в оперній трупі антрепренера Бородая у 
Вільно, Архангельську, Полтаві 1.

Сезон 1913–1914 років Сергій Федоро-
вич працював у Київському театрі «Летюча 
миша».

З початком Першої світової війни С. Дур-
дуківський одержав виклик до Москви і був 
мобілізований на службу в армію. Маючи 
плоскостопість, його визнали непридатним до 
стройової служби і направили як офіцера-пра-
порщика на 57-й евакуаційний пункт, що роз-
міщувався на станції Київ-Товарний. На цей 
пункт прибували з фронту санітарні поїз ди з 
пораненими солдатами й офіцерами. Там пора-
нені отримували необхідну медичну допомогу. 
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Залежно від стану, їх відправляли або далі в 
тил, або розміщували в госпіталях  Києва.

Працюючи на евакуаційному пункті впро-
довж війни, С. Дурдуківський не полишав 
своєї улюбленої справи – співу. Досить часто 
він влаштовував для поранених концерти, за-
лучаючи артистичні сили, які ще залишилися 
в Києві. Багато співав на цих концертах сам. 
Окрім сольних виступів, організовував висту-
пи дуетів, тріо, квартетів.

За пропозицією С. Дурдуківського Марія 
Серапіонівна пройшла відповідний курс на-
вчання і працювала у військовому госпіталі 
сестрою милосердя. У сімейному колі вони не-
рідко обговорювали становище на фронті, не-
справедливість і безлад в армії та в Російській 
імперії загалом. Сергій Федорович, поп ри 
свою аполітичність, постійно говорив про без-
глуздість війни та бездарність верхівки цар-
ської влади.

Роки війни пройшли для С. Дурдуківсько-
го в повсякденній роботі на евакуаційному 
пункті. Не маючи творчого розвитку, єдиною 
втіхою для нього були концерти для поране-
них, які він час від часу влаштовував. Музика 
і спів стали сенсом його життя й діяльності.

С. Дурдуківський залюбки відвідував так 
звані «грамофонні турніри», які влаштову-
вав його приятель, колишній офіцер. У нього 
була велика колекція грамофонних платівок 
із запи сами найкращих співаків світу: Кару-
зо, Батістіні, Собінова, Смірнова, Сибірякова, 
Цесевича та ін. Також були платівки із записа-
ми єврейських канторів (співаків у синагогах). 
С. Дурдуківський разом з іншими любите-
лями й ентузіастами оперного співу на таких 
зустрічах годинами слухали оперні партії, по-
рівнювали голоси, аналізували виконання од-
накових партій різними виконавцями.

У 1919 році в Києві поставили першу укра-
їнську оперу, де й продовжив свою творчу 
працю С. Дурдуківський. В опері М. Лисенка 
«Утоплена» він співав разом з М. Литвиненко- 
Вольгемут. Одночасно працював у київсь-
кому «Інтимному театрі», театрі «Музична 
комедія». 

Протягом 1918–1920 років С. Дурдуків-
ський багато їздив по містах і селах України у 
складі концертних бригад, з хором О. Коши-
ця, з капелою К. Стеценка. Він відхилив про-
позицію О. Кошиця їхати з його хором за кор-
дон і продовжував співати в Україні. Одну із 
цих гастрольних подорожей описав П. Тичина 
у творі «Подорож з капелою К. Стеценка» 
(опубліковано 1982 р.). У ньому Павло Григо-
рович  згадав і про соліста С. Дурдуківського. 
У ті часи П. Тичина працював у культурно-
освітньому відділі Дніпросоюзу. Цей відділ 
часто влаштовував великі концерти україн-
ської музики та співу. На концерти  завжди 
запрошували і Сергія Федоровича, який ви-
конував пісні та романси українських ком-
позиторів соло і в супроводі хору. Особливу 
популярність у глядачів і слухачів мав романс 
Я. Степового «Степ, степ один без краю».

С. Дурдуківський підтримував тісні това-
риські стосунки з Я. Степовим і часто бував у 
нього в гостях. Я. Степовий мешкав у музич-
ному провулку поблизу колишньої (до 1941 р.) 
консерваторії. У нього часто збиралися лю-
бителі музики і співу. Там під акомпанемент 
Я. Степового С. Дурдуківський розучував 
нові пісні й романси. Окремі романси Я. Сте-
повий присвятив товаришеві. Їхні оригінали 
зберігалися в приватній бібліотеці співака.

У період денікінської окупації Києва 
С. Дурдуківський не працював. З установлен-
ням радянської влади він став викладати хоро-
вий спів у Державному музично-драматичному 
інституті імені М. Лисенка. У цьому інституті 
співак працював до серпня 1923 року. Водно-
час він продовжував працювати в театрі «Му-
зична драма». Упродовж 1923–1930 років 
Сергій Федорович – соліст Київського театру 
опери та балету.

Протягом 1915–1921 років С. Дурдуків-
ський мав свій клас сольного співу вдома. 
У нього завжди було 5–6 учнів. Більшість 
учнів не мала хороших голосів і навчалася 
переважно «для себе». Однак були і тала-
новиті учні (співачка Сагуліна з прекрасним 
 сопрано). З приводу закінчення навчання того 
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чи іншого учня дружина С. Дурдуківського 
влаштовувала чаювання, на які запрошувала 
всіх учнів. Такі вечори проходили урочисто і 
завжди закінчувалися виконанням романсів 
або опер тим співаком або співачкою, які за-
вершили навчання.

С. Дурдуківський із глибокою повагою 
ставився до своїх колег і товаришів. Великим 
авторитетом серед музикантів і співаків був 
композитор Микола Дмитрович Леонтович. 
Його вбивство в січні 1921 року сколихнуло 
мистецьку громадськість, стало поштовхом до 
об’єднання найкращих мистецьких сил Укра-
їни в єдину організацію. Першим кроком до 
нього стало утворення Комітету з вшануван-
ня пам’яті композитора. До його складу, разом 
із К. Стеценком, Ю. Михайловим, Б. Явор-
ським, П. Тичиною, П. Козицьким, М. Ве-
риківським, Лесем Курбасом, Я. Степовим, 
С. Васильченком, М. Бурачеком, Н. Городо-
венком та іншими, увійшов і С. Дурдуківський 
[2, c. 18–19]. Згодом, 1922 року, комітет реор-
ганізували в масове Музичне товариство імені 
М. Леонтовича.

Після несподіваної смерті Я. Степового  
Сергій Федорович заснував 1922 року вокаль-
ний квартет імені Я. Степового. До його складу 
ввійшли професійні виконавці – оперні співа-
ки М. Калиновська, В. Макарова, О. Мату-
севич і С. Дурдуківський. Під час проведення 
вечорів пам’яті Я. Степового в концертах бра-
ли участь і хорові колективи, зокрема зміша-
ний студентський хор із залученням окремих 
співаків «Думки» під керівництвом С. Дурду-
ківського. До програм вечорів пам’яті входили 
твори Я. Степового, твори інших композиторів 
у виконанні вокального оркестру під керівни-
цтвом митця й артистів Київського оперного 
театру. Концерти з великим успіхом проходи-
ли на Київщині, цукроварнях Правобережної 
України. Через нестачу коштів, на початку 
лютого 1924 року вокальний квартет імені 
Я. Степового припинив свою діяльність.

С. Дурдуківський працював три роки в Му-
зичному товаристві ім. М. Леонтовича. У 1924 
році, після прийняття декларації «Жовтень – 

в музику», розпочалася «чистка» членів цього 
Товариства. Як наслідок, С. Дурдуківсько-
го виключили із членів Товариства [2, c. 54, 
83]. Разом з ним можливості працювати в 
Музичному товаристві позбавили окремих 
засновників Комітету із вшанування пам’яті 
М. Леонтовича, членів родин М. Леон товича, 
Я. Степового, М. Лисенка, відомих, але «не-
активних» діячів культури і мистецтва – 
М. Гайдая, М. Заньковецьку, Вікторію, 
Дмит ра і Клавдію Леонтовичів, С. Єфремова, 
О. Сластіона, Г. Хоткевича та ін. 

Упродовж 1919–1926 років С. Дурдуків-
ський, окрім основної роботи в хорах і Дер-
жавному музично-драматичному інституті 
імені М. Лисенка, проводив значну роботу з 
популяризації народних пісень і творів україн-
ських композиторів. Багато їздив з хорами та 
своїм квартетом містами й селами України. Під 
час сезону 1924–1925 років він знову співав у 
Київському державному оперному театрі. У ті 
ж роки викладав у Київському державному 
театральному технікумі. Разом з М. Мики-
шею, М. Донцем, М. Литвиненко-Вольгемут 
та іншими солістами опери С. Дурдуківський 
брав активну участь у концертному жит-
ті України [6, c. 446]. У Центральному дер-
жавному архіві-музеї літератури і мистецтва 
України (далі – ЦДАМЛМУ) зберігаються 
Подяки та Похвальні грамоти за концертну 
діяльність С. Дурдуківського від обласного 
відділу Київської філармонії, Музичного то-
вариства ім. М. Д. Леонтовича, Центрального 
Горлівського райкому гірників, Спілки гірни-
ків СРСР [17].

У другій половині 1920-х років С. Дурду-
ківський працював у пересувному оперному 
колективі Київського посредрабісу, Москов-
ській художній опері, першому трудовому ко-
лективі артистів Київського державного опер-
ного театру.

У 1929 році, після арешту брата Володи-
мира, С. Єфремова та інших, звинувачених у 
причетності до Спілки визволення України, 
Сергія Федоровича звільнили з Київсько-
го державного оперного театру. Певний час 
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він очолював самодіяльні музичні колективи 
на Оренбурзькій залізниці, працював у Дні-
пропетровській філармонії. Як «драматичний 
тенор-соліст» виступав у складі Київського 
пересувного оперного ансамблю. Водночас 
у складі агіткультбригад знову і знову ви-
їжджав з концертами до міст і сіл України. 
«Квартет Дурдуківського» давав концерти 
учасникам маневрів Українського військо-
вого округу (вересень 1930 р.), обслуговував 
пере вибори міськради м. Дніпропетровська 
(січень 1931 р.), гастролював на Чернігівщині 
та Донбасі. 21 травня 1933 року С. Дурдуків-
ський записав у своєму щоденнику: «Дирек-
ція (Укр філу) не пускає їхати з агітпотягом, та 
приїхав представник з Москви, Червоної Ар-
мії [,] і нас забирають на 45 днів обслуговувати 
табори – почнемо із Сімферополя, потім усі 
кораблі Чорноморського узбережжя...».

Однак поїхати з квартетом С. Дурдуків-
ському не довелося. Тоді ж, у травні 1933 року, 
він останній раз записав у щоденнику: «Мені 
з кожним днем все гірше і гірше. Як я поїду?». 
У червні 1933 року в Київській лікарні імені 
академіка Ф. Яневського С. Дурдуківському 
зробили операції з усічення лімфатичної зало-
зи. Однак температура залишалася високою. 
Консиліум за участю професора М. Стражес-
ка, лікарів С. Шимельфеника, М. Думбадзе 
та інших поставили сумнівний діагноз: бешиха. 
Звернення по допомогу до відомого київського 
гомеопата професора Попова було запізним. 
15 липня 1933 року С. Дурдуківський помер. 
Його поховано в Києві на Лук’янівському 
цвинтарі.

Газета «Громадська правда» містила спів-
чуття родині і близьким із приводу смерті 
С. Дурдуківського від колективу квартету 
імені «громадської правди», від Укрфілармо-
нії. Його визнали кращим мистецьким пра-
цівником Української філармонії, солістом і 
керівником вокального квартету імені Я. Сте-
пового [4].

У ЦДАМЛМУ збереглися спогади сина 
Сергія Федоровича – Бориса Сергійовича – 
про батька. Він, зокрема, писав: «Батько мій 

мав спокійний, лагідний характер. Ми ніколи 
не чули сімейних сварок. Він не тільки не ла-
явся, а навіть ми ніколи не чули його розмов 
на “підвищеному тоні”. Він був спокійною і 
аполітичною людиною. Ніколи не вислов-
лював своїх політичних думок. Любив свою 
сім’ю.., любив співи [,] і все життя вони були 
його кредо...» [17, арк. 34]

С. Дурдуківський був публічною людиною. 
Часто не лише відвідував Софіївський собор, а 
й співав у його хорі, нерідко виступав як соліст 
на духовних концертах, організованих Україн-
ською автокефальною церквою.

С. Дурдуківський зібрав велику бібліотеку.  
Основа її – оперні клавіри, яких було дуже 
багато; чимало російських та циганських ро-
мансів, неаполітанських пісень окремими 
виданнями. Протягом 1920-х – на початку 
1930-х років Сергій Федорович поповнив біб-
ліотеку значною кількістю нот народних пісень 
і творів українських композиторів. У ній було 
кілька оригіналів романсів Я. Степового з дар-
чими написами: «Присвячується українському 
співаку Сергію Федоровичу Дурдуківському. 
Я. Степовий, м. Київ». Зберігалося багато 
нот українських хорових творів, дуетів, тріо та 
квартетів, переписаних Сергієм Федоровичем 
власноруч. Після його смерті дружина співака 
передала всі оперні клавіри Київському опер-
ному театру, а решта бібліотеки загинула під 
час війни.

С. Дурдуківський учився і добре співав як 
лірико-драматичний тенор майже до 35 років, 
згодом його голос «сів», і такі верхні ноти, 
як сі-бемоль та чисте сі він не завжди міг 
вільно брати. Це могло статися і через відір-
ваність від сцени у зв’язку з революційними 
та воєн ними подіями, і через вікові зміни в 
голосі, а можливо, і тому, що фахівці, у яких 
він навчався, вчасно не розпізнали, який саме 
в нього голос. Тим часом голос у С. Дурду-
ківського був дуже сильний, з «металом». 
Нижній регістр сягав нижнього ля. Син 
С. Дурду ківського згадував: «Десь у 1917 
або 1918 роках італійський маестро – профе-
сор співу, який мешкав у Києві, казав батько-
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ві, що в нього не лірико-драматичний тенор, а 
чистий ліричний баритон. Він рекомендував 
батькові продовжувати займатись у нього... 
та перекваліфікуватись на амплуа-баритона... 
може, життя і творча кар’єра батька склались 
би зовсім інакше, якби змолоду було б вияв-
лено його справжній голос – ліричний бари-
тон, з однаково сильними верхами та низами» 
[13, арк. 37].

Останні роки життя, хоча вони були і го-
лодні, і холодні, С. Дурдуківський присвятив 
цілком концертній діяльності, виступаючи 

в Києві і на периферії як соліст і як керівник 
вокальних ансамблів та квартетів – спочатку 
квартету імені Я. Степового, а потім квартету 
імені 10-річчя газети «Пролетарська правда» 
м. Києва. Він багато зробив у галузі популя-
ризації та поширення українських народних 
пісень і творів українських композиторів – 
К. Стеценка, Я. Степового, М. Леонтовича, 
П. Козицького, М. Вериківського та ін. Його 
доробок як співака і громадського діяча му-
зичної України добре помітний у культурній 
спадщині, однак ще не достатньо вивчений.
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ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ЖІНОЧОГО 
НАТІЛЬНОГО ОДЯГУ УКРАЇНЦІВ ПОДІЛЛЯ

Лілія Іваневич

УДК  391-055.2(477.43/.44)

Завдяки аналізу відомих і маловідомих праць у статті висвітлено проблему формування загальної та єдиної 
класифікації жіночого натільного одягу українців Поділля. Подано порівняльну характеристику й наукову оцінку 
різноманітних джерел ХХ – початку ХХІ ст., присвячених дослідженню української народної сорочки та особли-
востей її класифікації.

Ключові слова: народний натільний одяг, українці Поділля, жіночі сорочки, історіографія, класифікація, рукав, 
горловина, пазуха, манжети, комірець.

On the basis of analysis of famous and unknown works the problem of formation the general and single classification of 
women’s body clothes of Podillya Ukrainians is shown in the article. The comparative characteristic and scientific valuation 
of various sources in the ХXth – the beginning of the ХХІst century is done which is dedicated to the study of Ukrainian 
national shirt and peculiarities of its classification.

Keywords: national body clothes, Ukrainians of Podillya, women’s shirts, historiography, classification, sleeve, armhole, 
bosom, cuff, collar.

Загальновідомо, що єдиним різновидом 
традиційного натільного одягу українського 
народу як чоловічого, так і жіночого була со-
рочка. Причому найстаріші сорочки українців, 
зокрема подолян, мали тунікоподібний крій. 
Однак у процесі історичного розвитку кіль-
кість способів крою й різновидів оздоблення, 
особливо жіночих вишиванок, значно збіль-
шилася. Уже наприкінці XIX – на початку 
XX ст. етнографи, історики, мистецтвознав-
ці та інші науковці почали звертати увагу на 
оригі нальність і розмаїття традиційних соро-
чок українок. Актуальність дослідження цьо-
го типу народного вбрання відтоді не зникала, 
хіба що в певний період зменшувалася. Але 
то були вимоги складного часу, коли все, що 
стосувалося ідентифікації нації, вважалося 
проявом націоналізму. Незважаючи на це, ви-
вчення особливостей конструктивного рішен-
ня та декорування натільного одягу й до сьо-
годні вважається актуальною темою, а надто 
локальні аспекти розглядуваної проблематики.

Однак пізнання специфіки крою і характер-
них ознак пошиття жіночих сорочок вимагає 
створення чіткої класифікації. Певною мірою 
це питання розглядалося у ґрунтовних працях 
таких науковців, як В. Білецька [2], К. Ма-

тейко [11], Р. Захарчук-Чугай [6], Н. Да-
ниленко [13], Т. Кара-Васильєва [7], Г. Ко-
жолянко [8], М. Білан і Г. Стельмащук [1], 
Л. Лиганова [10], Л. Булгакова-Ситник [3], 
Т. Ніколаєва [12], З. Васіна [4], Є. Причепій і 
Т. Причепій [5] та О. Косміна [9]. Попри все, 
до цього часу практично не створено єдиної за-
гальної класифікації традиційних вишиванок 
українок за усіма ознаками їх конструктивно-
го рішення. З огляду на це, саме формуванню 
такої класифікації присвячена наша стаття на 
прикладі великого різноманіття народних жі-
ночих сорочок українців Буковинського, За-
хідного, Східного та Центрального Поділля, 
що і визначає її новизну. За результатами ви-
вчення й аналізу значної кількості колекцій 
сорочок з фондів подільських обласних і ра-
йонних музеїв та науково-дослідницьких лабо-
раторій ми мали змогу об’єднати, вдосконалити 
й розширити існуючі класифікації та створити 
свою, найбільш практичну для використання в 
подальших наукових дослідженнях. 

Уперше загальну класифікацію українських 
традиційних жіночих вишиванок запропону-
вала В. Білецька [2, c. 52–57]. Залежно від 
типу крою плечової частини виробу дослідни-
ця виділила чотири різновиди сорочок: туніко-
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подібні, з уставкою (вставкою, поликом), з 
цільнокрійним рукавом та на кокетці. Туніко-
подібні сорочки авторка вважала найархаїчні-
шим типом сорочок, для пошиття яких довге 
полотно складалося так, щоб обидві частини 
були рівними, на плечах без швів, на заломі 
утворювалася вирва для голови. Тунікоподіб-
ні як чоловічі, так і жіночі сорочки шили без 
коміра з простою обшивкою навколо вирізу 
горловини. Окремо до перегнутого полотни-
ща пришивалися під прямим кутом довгі ши-
рокі рукави, як правило, без чохлів (манжет), 
бочки – прямокутні смужки полотна, за до-
помогою яких розширювали стан сорочки, 
та підрукавні клинці (ластки) – прямокутні 
смужки полотна, за допомогою яких розши-
рювали рукава сорочки. Хоча побутували і 
варіанти тунікоподібних жіночих сорочок без 
бочків та ласток. Уставкові сорочки В. Білець-
ка поділяла на два типи: сорочки з уставками, 
пришитими до основного полотнища по основі, 
та сорочки з уставками, пришитими по піткан-
ню. Сорочки з уставками найчастіше призби-
рували біля шиї, рукава пришивали під пря-
мим кутом до стану й уставки. У сорочках із 
цільно крійним рукавом або безуставкових ру-
кава кроїли суцільно з уставками з одного по-
лотнища і пришивали паралельно до стану (по 
основі). Ці сорочки характеризувалися густи-
ми зборками біля шиї, стоячим коміром, іноді 
боковою застібкою та розрізом, або зовсім не 
мали коміра. Згідно досліджень ученої, устав-
кові й безуставкові сорочки набули поширення 
на території України на початку ХІХ ст., на 
відміну від сорочок на кокетці, котрі ввійшли в 
побут українок наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. У цих сорочках кокетку викроювали 
на ширину спинки, до якої пришивали переднє 
і заднє полотнища. У порівнянні з плечовою 
частиною, конструктивне вирішення стану жі-
ночої народної сорочки було простішим і ви-
значалося насамперед кількістю полотнищ. 
У сорочках східнослов’янських теренів залеж-
но від ширини домотканого полотна їх могло 
бути від трьох до шести (пізніше від двох), і 
розміщувалися вони симетрично або не симет-

рично відносно центру фігури. Стан стародав-
ніх українських сорочок зшивали найчастіше 
з трьох, рідше чотирьох полотнищ, причому 
в об’ємі сорочка складала 140–145 см, а дов-
жина мала бути такою, щоб поділ (низ, пеле-
на) обов’язково виглядав з-під іншого одягу. 
У жіночих сорочках могла бути й додаткова 
довжина, яка служила напуском у поясі. Стан 
сорочки робили або суцільним (додільна со-
рочка) або відрізним (сорочка до підточки). 
Сорочка з відрізним станом складалася з двох 
частин: верхньої (станок, чохлик) та нижньої 
(підточка, підтичка). 

Відома дослідниця К. Матейко вперше 
комплексно й ґрунтовно вивчила й проаналі-
зувала український народний одяг [11, c. 49–
62]. Вона виокремила три конструктивні типи 
жіночих сорочок: тунікоподібні, з уставками і 
з кокеткою. Тунікоподібні сорочки вона поді-
лила на сорочки з бочками та без бочків. Се-
ред уставкових сорочок розрізняла сорочки з 
уставками, пришитими по основі або по піт-
канню, та сорочки з рукавами з підрукавними 
клинцями або без них. На Київщині, Поділлі 
й Полтавщині авторка виділила четвертий тип 
сорочок – це сорочки з суцільним рукавом, 
зібрані навколо шиї і морщені на нитку (так 
звані сорочки-морщинки). За довжиною, згід-
но досліджень К. Матейко, сорочки були до-
дільні (суцільні), сорочки до підточки (з двох 
частин: станка і підточки) та короткі сорочки 
(переважно з кокеткою). Окрім цього, вона 
класифікувала сорочки за:

- способом сполучення полотнищ на плечах. 
Це сорочки з призбирюванням горловини біля 
коміра (уставкові і безуставкові) та кроєні в 
перекидку (тунікоподібні);

- способом розміщення розрізу – пазушки, 
яка може бути посередині станка, збоку – на 
одному зі швів, на плечовому шві або іноді на-
віть на спині; 

- формою коміра. Це сорочки зі стоячим ко-
міром, викладеним коміром, пишно зібраною 
горловиною на вузеньку обшивку або на нитку, 
зовсім без коміра, з круглим або чотирикутним 
вирізом горловини (каре);
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- способом оформлення рукавів. Це сорочки 
з вільними рукавами, з рукавами на манжетах 
або рукавами, зібраними на нитку з лиштвою. 

Доктор мистецтвознавства Р. Захарчук-
Чугай, вивчаючи українську народну вишив-
ку західних областей України, зауважила, що 
розміщення вишивок на рукавах жіночих со-
рочок залежить від їх крою та характеру при-
збирування горловини. Автор виділила лише 
три основні групи сорочок: тунікоподібні, 
уставкові та безуставкові, оминувши сорочки 
на кокетцi [6, c. 86].

За кордоном у 1992 році побачила світ 
цікава колективна робота «Український на-
родний одяг» під редакцією Н. Даниленко. 
Автори класифікували сорочки за будовою 
її основи на додільні (святкові) і до підточки 
(буденні). За різновидом плечового шва вони 
виокремили такі три типи: сорочки до устав-
ки, сорочки з суцільним рукавом та сорочки-
хлоп’янки (без плечових швів), тобто також не 
врахували сорочки на кокетці. Проте до кож-
ного типу сорочок було додано особливості 
їх конструктивного рішення. Так, сорочки до 
уставки та сорочки із суцільним рукавом ха-
рактеризувалися ластками, манжетами (чох-
лами, дудами, оторочками) або їх відсутністю 
(з обшивкою), коміром-стійкою, відкладним 
коміром або оформленням горловини обшив-
кою і двома петлями для стрічки. Сорочки-
хлоп’янки шили без плечового шва з прямим 
рукавом, без коміра з обшивкою горловини 
і двома петлями для шнурка, з ластками та 
з бочками або без бочків [тобто як туніко-
подібні. – Л. І.]. Сорочки також різнилися 
довжиною (довгі – до долу, середні – під ко-
ліна) та шириною рукавів (широкі і вузькі) [13, 
c. 266–267]. Крім цього, на Поділлі були по-
ширені сорочки з морщинками – це уставкові 
або безуставкові сорочки, зібрані навколо шиї 
і морщені на нитку [13, c. 103]. 

Видатний мистецтвознавець Т. Кара- 
Васильєва  класифікувала сорочки за трьома 
видами: тунікоподібні, поликові та без уставки 
з суцільним рукавом [7, c. 7–8]. Причому в 
останньому виді сорочок, підкреслювала нау-

ковець, рукав пришивався паралельно до стан-
ка і призбирувався разом із вирізом горловини. 
Поликові сорочки були з пухликами (пухли-
ки – це зібране полотно у верхній частині ру-
кава, що пришивається до уставки в декілька 
рядів у зиґзаґи між зборками) та без пухликів, 
призбирані навколо шиї або з коміром. 

Iсторик та етнограф Г. Кожолянко в моно-
графії, присвяченій етнографії Буковини, за 
різновидом основи сорочок теж поділяв їх на 
додільні і до підтички (верхня частина – стан, 
станок, попоясниця, а нижня – подолки, під-
тичка). На території Буковини в XIX – пер-
шій половині XX ст., згідно з дослідженнями 
вченого, побутували такі типи жіночих соро-
чок, як морщянки з суцільнокрійним рукавом 
або з уставкою, тунікоподібні – хлопнянки і 
сорочки на кокетці. Причому сорочка із су-
цільнокрійним рукавом називалася «безпо-
ликова морщянка», «безполикова зморщенка» 
або «безполикова морщенка». У свою чергу 
сорочка-морщянка з уставкою називалася «со-
рочка з уставкою», «плечикова», «рукагіянка», 
«поликова морщянка», «поликова зморщенка» 
або «поликова морщенка». Конструктивною 
особливістю безполикової сорочки було те, 
що основні частини станка збиралися зверху 
на шнурок, утворюючи викот з густими збор-
ками. А в поликовій сорочці зборки на викоті 
зашивалися на планку шириною в 1 см. Та-
кож нижній край рукава сорочки-морщянки 
обов’язково збирався «в чохлу» або «в зморш-
ку». У придністровській зоні Буковинського 
Поділля були поширені морщянки з дуже ви-
сокими уставками, іноді аж до 20 см. До того 
ж з трьох боків навколо полика вшивалась ви-
шита смужка полотна шириною 1,5 см у вигля-
ді рамки, що відокремлювала полик від інших 
частин рукава [8, c. 241]. 

Дослідниці М. Білан і Г. Стельмащук  кла-
сифікували сорочки за конструктивним ви-
рішенням уже на чотири головні типи: пере-
кидні, вуставкові, сорочки, в яких рукав був 
викроєний одночасно з вуставками, та сорочки 
на кокетках (гестках) [1, c. 78–79]. Найдав-
нішими вони вважали перекидні сорочки, які 
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шили з одного полотнища, складеного вдвоє. 
Отже, це тунікоподібні сорочки, названі авто-
рами по-іншому через спосіб їх пошиття (по-
лотно складали, тобто перекидали навпіл). 
Надалі перекидна сорочка удосконалювалася 
у вуставкову, уставкову або поликову. Серед 
уставкових сорочок дослідники виокремлю-
вали додільні (інша назва – вильотні) та з 
підточкою. Для плечової частини поликової 
сорочки викроювали прямокутну вставку – 
полик, уставку, вуставку у вигляді однієї чет-
верті полотнища, який перегинали по основі й 
ділили надвоє. Також у цьому типі сорочок на-
уковці вирізняли такі різновиди комірів: стій-
ки, виложисті з заокругленими або прямими 
кінчиками. Інші типи сорочок могли бути без 
коміра, з обшивкою або без неї. У сорочках на 
кокетках горловина мала овальний або квад-
ратний вирізи без коміра, з коміром-стійкою 
чи з виложистим коміром. Низ рукавів усіх 
типів сорочок, крім перекидної, завершувався 
обшивкою, чохликами або був прямий.

Дослідниця традиційного вбрання укра-
їнців Л. Лиганова теж виділяла чотири типи 
жіночих сорочок [10, c. 8–14], як і В. Білець-
ка, К. Матейко, М. Білан та Г. Стельмащук. 
Зокрема, тунікоподібні, з уставкою, з цільно-
крійним рукавом та на кокетці. У свою чергу в 
сорочках з уставкою вона виокремлювала два 
підвиди: з плечовою вставкою, пришитою по 
основі, та з плечовою вставкою, пришитою по 
пітканню. А в сорочках із цільнокрійним ру-
кавом вирізняла два типи: прямий рукав при-
шивали тільки по основі та призбирували його 
по всій ширині разом з пілками стану; верх-
ня частина рукава мала форму вставки, рукав 
пришивали або по основі, або по пітканню. Ру-
кав міг бути вузьким (в одне полотнище) або 
широким (у півтора полотнища). Крім цього, 
автор класифікувала сорочки за:

- оформленням горловини на сорочки з ко-
мірцем та без комірця;

- формою комірців на сорочки з комірцем 
стоячим або відкладним;

- формою вирізу горловини на сорочки з 
квадратним або круглим вирізом горловини;

- за способом оформлення низу рукавів 
на сорочки з рукавами без манжет (незібра-
ні прямі), сорочки з рукавами, призібраними 
шнурком у вузькі зборки-манжети, сорочки з 
рукавами з широкими манжетами, сорочки з 
рукавами, призібраними на нитку з наступною 
обшивкою вузькою смужкою полотна.

Т. Ніколаєва згрупувала сорочки за 
основ ною ознакою конструктивного рішення 
натільного одягу також в чотири різновиди: 
тунікоподібні, із плечовими вставками, з су-
цільнокроєними рукавами та на кокетці [12, 
c. 115–117]. Локальна специфіка основних ти-
пів крою, на її думку, виявилася у способі по-
єднання плечової вставки та рукава зі станом, 
у розмірі та формі вставки, рукавів та ласток, 
у характері призбирування верхньої частини 
рукава та горловини, в оформленні коміра та 
низу рукавів – манжет; у горизонтальному 
чи вертикальному членуванні стану сорочки. 
Плечові вставки мали прямокутну, пізніше 
трапецієподібну форму і вшивалися по осно-
ві або по пітканню стану сорочки. І хоча на 
значній території України побутували обидва 
види уставкових сорочок, сорочка з уставка-
ми по основі була більш поширеною, а тому 
вважалася справжньою «українською». За 
шириною уставка сягала або половини ши-
рини домотканого полотнища, або всієї його 
ширини. Уставка шириною в половину полот-
нища вшивалася разом із рукавом як по осно-
ві, так і по пітканню стану сорочки. При пов-
ній ширині полотнища уставка пришивалася 
лише по основі. Існувало два варіанти при-
шиття рукава до уставки: без призбирування 
рукава або з призбируванням у дрібні збірки 
(пухлики). Особливістю подільської жіночої 
уставкової сорочки було те, що уставка ши-
риною в половину полотнища була досить 
довгою, а вузький (в одне полотнище) рукав 
пришивався до неї незбираним. Це надавало 
сорочці об’єму в плечах та занижувало лінію 
рукава. Отже, форма поликових сорочок ви-
значалася довжиною і шириною уставки та 
шириною рукава. Сорочки з суцільнокрій-
ним рукавом були двох типів (обидва по-
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Розвідки та матеріали

бутували в центральних районах України). 
Частина рукава першого типу сорочок мала 
форму уставки, і рукав міг пришиватися або 
по основі, або ж по пітканню. Рукав другого 
типу сорочок призбирувався по всій ширині 
разом із горловиною та пілками стану і при-
шивався лише по основі. Рукав безуставко-
вих сорочок міг бути вужчим (в одне полотно) 
або ширшим (у півтора полотна). Об’ємність 
верхньої частини сорочки залежала від роз-
міру ласток. Наскільки ширшим робився ру-
кав, настільки меншою була ластка. Сорочка 
на кокетці, вважає Т. Ніколаєва, продовжує 
розвиток народного крою сорочок з плечови-
ми уставками, пришитими по пітканню. Та-
кож дослідниця класифікує сорочки за інши-
ми локальними ознаками, а саме:

- за цільністю стану сорочки були додільні 
(стан сорочки суцільний) та до підтички (стан 
сорочки відрізний);

- за оформленням горловини сорочки були 
з рясно призбираною горловиною; сорочки без 
коміра (призбираний викот овальної або квад-
ратної форми горловини обшивався тасьмою 
або вузькою смужкою полотна, на кінцях об-
шивки робилися петлі, крізь які протягувалася 
стрічка для зав’язування); сорочки з коміром-
стійкою; сорочки з відкладним коміром;

- за оформленням низу рукавів сорочки 
були з рясно призбираними рукавами і викін-
ченими відповідно обшивкою або манжетом 
(чохли – «чохлисті сорочки»); сорочки з ру-
кавами, що завершувалися манжетами, зібра-
ними у збори (брижі) і викінченими оборкою. 

Дослідниця З. Васіна виокремлювала 
туніко подібні, уставкові (з плечовими вставка-
ми), безуставкові (суцільні з уставкою рукава) 
сорочки та сорочки на кокетці [4, c. 247–248]. 
Причому сорочка на кокетці під впливом місь-
кої моди отримала ще іншу назву – талійка. 
Розділяла автор жіночі сорочки й за конструк-
тивними особливостями основи сорочки (до-
дільні та до підточки), горловини (без коміра 
та стоячим або відкладним коміром) та низу 
рукавів (прямі рукава, призбирані рукава з 
манжетами або без). 

Подільські науковці Є. Причепій і Т. При-
чепій, вивчаючи вишивку Східного Поділля, 
підкреслювали, що для цієї подільської тери-
торії були характерні переважно два типи со-
рочок: без уставки та гестки [5, c. 51].

Дослідниця традиційного вбрання укра-
їнців О. Косміна також виділила чотири різ-
новиди сорочок: тунікоподібні, з уставкою, 
з цільнокрійним рукавом та на кокетці [9, 
c. 113]. Окремо авторка описала інші локаль-
ні конструктивні особливості жіночих сорочок 
без формування загальної класифікації натіль-
ного одягу. 

Більш чітку та розгалужену класифікацію 
вишиванок запропонувала Л. Булгакова-Сит-
ник [3, с. 186–187]. За особливостями крою 
вона виділила такі важливі елементи жіночої 
сорочки: 1) оформлення плечової частини, 
2) пазушного розрізу, 3) вирізу горловини, 
4) низу рукавів. 

За оформленням плечової частини авторка 
розрізняла такі групи сорочок: без плечових 
швів (тунікоподібні), з плечовими вставками 
(суцільнокроєними з рукавом, пришитими по 
основі чи по пітканню), з нагрудною чи плечо-
вою кокеткою. 

За оформленням пазушного розрізу ви-
окремлювала такі сорочки: без застібки, із за-
стібкою, із застібкою, прикритою манишкою, 
без пазушного розрізу.

За оформленням вирізу горловини поділя-
ла сорочки на підгрупи:

- без коміра – навколо шиї зібрані і морще-
ні на нитку (сорочки-морщинки), з обшивкою, 
без обшивки, з випущеною оборкою; 

- з коміром – з пришитим коміром-стій-
кою; коміром-стійкою, утвореним зібраними та 
скріпленими вишивкою «по брижах» збироч-
ками; пришитим виложистим коміром.

За оформленням низу рукавів вирізняла 
сорочки: з пришитими прямими манжетами; 
з манжетами, утвореними зібраними і виши-
тими «по брижах» дрібними складочками; з 
призбираними під облямівку краями; з випу-
щеною шлярочкою або пришитою оборкою; 
незібрані на зап’ясті (холошні). 
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Хоча запропонована Л. Булгаковою-Сит-
ник класифікація жіночих вишиванок є най-
більш розширеним з усіх наведених вище ва-
ріантів, проте також не є досконалою. Крім 
цього, науковець об’єднала уставкові й без-
уставкові сорочки в одну групу, однак вони 
мають різні конструктивні рішення і влас-
ні підгрупи, що випливає з вищезазначених  
досліджень.

Тому на основі глибокого аналізу опра-
цьованих робіт вітчизняних і зарубіжних уче-
них та за результатами ґрунтовного вивчення 
значної кількості колекцій жіночих сорочок 
із фондів подільських краєзнавчих, етногра-
фічних, художніх обласних і районних музеїв 
та науково-дослідницьких лабораторій при 
вищих навчальних закладах Буковинського, 
Західного, Східного й Центрального Поділ ля 
нами здійснена спроба сформувати найбільш 
повну класифікацію натільного одягу подолян. 

Отже, традиційні жіночі сорочки україн-
ців Поділля можна класифікувати за такими 
основними ознаками: 

І. За способом крою:
1) основи сорочки; 2) плечової частини; 

3) пазушного розрізу; 4) вирізу горловини; 
5) низу рукавів; 6) низу сорочки. 

ІІ. За формою: 
1) вирізу горловини; 2) рукавів.
ІІІ. За довжиною:
1) сорочки; 2) рукавів.
І. За способом крою основи сорочки по-

дільські жіночі вишиванки поділяли на: 
- додільні (вильотні) – сорочки з суціль-

ним станом, які шили з одного шматка полот-
нища; 

- сорочки з підточкою (підтичкою) – з 
відрізним станом, складалися з двох частин: 
верхня частина (станок, чохлик, попоясниця) 
була з тонкого полотна, а нижня (підточка, 
підтичка, подолки) – з грубшого полотна (із 
метою економії та практичності, тому що під-
точка зношувалася швидше ніж верх);

- сорочки до підточки, які одягали окремо 
від підточки (підточку шили у вигляді спідниці 
також із полотна).

До речі, святкову й обрядову (весільну, 
«на смерть») жіночу сорочку не розділяли по-
перечним швом на дві частини, як буденну, а 
завжди шили додільною. Це пояснюється ві-
руваннями праукраїнців у те, що шов міг пере-
ділити життєвий шлях людини. Хоча буденна 
сорочка теж могла бути додільною, якщо це 
була зношена святкова сорочка.

За способом крою плечової частини розріз-
няють такі типи жіночих сорочок: 

- без плечових швів, кроєні в перекидку 
(тунікоподібні, перекидні, хлоп’янки або хлоп-
нянки) сорочки були двох варіантів: з бочками 
нижче рукавів по основі або без бочків; 

- з плечовими вставками (уставкові, вус-
тавкові або поликові сорочки з вставками спо-
чатку прямокутної, а пізніше трапецієподібної 
форми) двох варіантів: 

- вставки пришиті по основі або по піт-
канню;

- вставки пришиті до рукава без його при-
збирування або з призбируванням верхньої 
частини рукава у декілька рядів дрібних збі-
рок із зиґзаґами між ними (уставкові сорочки 
з пухликами);

- із суцільнокрійним рукавом (безуставкові, 
безвуставкові або безполикові сорочки) двох 
варіантів: у першому – прямий рукав приши-
тий лише по основі та призбираний по всій ши-
рині разом з пілками стану (рукав-реглан); у 
другому – верхня частина рукава мала форму 
вставки, а рукав пришивали або по основі або 
по пітканню; 

- з нагрудними, плечовими або нагрудно-
плечовими кокетками чи гестками (сорочки на 
кокетці, сорочки-гестки).

За способом крою пазушного розрізу бува-
ють такі групи жіночих сорочок:

- без пазушного розрізу: без застібки; із за-
стібкою збоку на плечі; із застібкою ззаду на 
спині (хоча застібки на плечовому шві або на 
спині подекуди розглядають як своєрідні спо-
соби розміщення розрізу пазушки);

- з одним пазушним розрізом по центру: 
без застібки; із застібкою на один або декілька 
ґудзиків; із зав’язками – стрічками, шнурками 
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Розвідки та матеріали

(які стягують по всій довжині горловини або 
які вставлені у дві петлі чи пришиті біля па-
зушного розрізу); з наполовину зашитим па-
зушним розрізом із застібкою чи зав’язками;

- з одним пазушним розрізом збоку із за-
стібкою, прикритою манишкою (накладна за-
стібка);

- з двома пазушними розрізами з обох 
 боків, один з яких зашитий, а інший – на 
 застібці. 

За способом крою вирізу горловини жіночі 
вишиванки Поділля поділяються на підгрупи:

- без коміра: з незібраною горловиною з об-
шивкою або без обшивки; з пишно зібраною 
горловиною на вузеньку обшивку або на нит-
ку (сорочки з морщинками, сорочки-морщин-
ки, морщянки, зморщенки чи морщенки були 
як уставкові так і безуставкові); з випущеною 
оборкою (шляркою);

- з коміром: з пришитим коміром-стійкою; 
коміром-стійкою, утвореним зібраними та 
скріпленими вишивкою «по брижах» збороч-
ками; виложистим (відкладним, викладеним) 
коміром (з гострими чи заокругленими кути-
ками), пришитим по всій довжині горловини 
без основи або на стійці чи пришитим лише 
до передньої частини горловини; виложистим 
коміром, обшитим навколо по всій довжині 
шляркою. 

За способом крою низу рукавів сорочки по-
долянок бувають такі: 

- без манжет, вільні незібрані на зап’ясті 
прямі рукави (холошні);

- з призбираними на нитку або під облямів-
ку (вузьку обшивку) краями (так звані рукава, 
зібрані «в чохлу» або «в зморшку» сорочки-
морщинки); 

- з випущеною шляркою або пришитою 
оборкою; 

- з пришитими прямими без оборки або з 
оборкою манжетами (чохлами, дудами): до 
призібраних у складки або дрібні зборки (бри-
жі) рукавів чи до рукавів, закладених у за-
строчені середньої ширини складки; 

- з манжетами, утвореними зібраними дріб-
ними зборками (брижами); 

- з манжетами, утвореними закладеними та 
застроченими середньої ширини складочками.

За способом крою низу розрізняють жіночі 
сорочки:

- без бічних клинців;
- з бічними клинцями: з одного боку або по 

обидва боки, пришитими від талії до самого 
низу або від долу догори на одну третину дов-
жини підточки;

- з розрізом з одного або двох боків;
- зі шляркою з домотканого полотна, фаб-

ричним або вив’язаним гачком мереживом по 
низу.

ІІ. За формою вирізу горловини виділяють 
сорочки українок Поділля з прямокутним, 
квадратним, круглим, овальним або трапеціє-
подібним вирізом.

За формою рукавів зустрічаються жіночі 
сорочки з:

- широкими рукавами (у півтора полотни-
ща);

- вузькими рукавами (в одне полотнище, 
більш характерні для Поділля);

- з підрукавними клинцями (ластками, лас-
товицями);

- без підрукавних клинців;
ІІІ. За довжиною подільські жіночі сорочки 

поділяються на: 
- довгі (довгополі);
- середньої довжини (під коліна);
- короткі (сорочки до підточки або коротко-

полі).
За довжиною рукавів виокремлюють такі 

типи сорочок подолянок: 
- без рукавів; 
- з короткими рукавами; 
- з четвертними рукавами; 
- з довгими рукавами. 
Отже, аналіз фондових колекцій народного 

вбрання Вінницького, Тернопільського, Хмель-
ницького та Чернівецького облас них краєзнав-
чих музеїв, Бершадського, Оратівського, Тив-
рівського та Тульчинського краєзнавчих музеїв, 
державного історико- культурного заповідника 
«Межибіж», Кам’янець-Подільського держав-
ного історичного музею-заповідника, навчаль-

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



98

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 3/2013

1. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій / 
М. Білан, Г. Стельмащук. – Л. : Фенікс, 2000. – 328 с.

2. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, ево-
люція й орнаментація / В. Білецька // Матеріали 
до етнології й антропології. – Л., 1929. – Т. ХХІ–
ХХІІ. – Ч. І. – С. 43–109.

3. Булгакова-Ситник  Л. Подільська народна 
вишивка: етнографічний аспект / Л. Булгакова-
Ситник ; [ред. О. Козакевич]. – Л. : Ін-т народо-
знавства НАН України, 2005. – 328 с.

4. Васіна З. О. Український літопис вбрання : 
[Книга-альбом]. Т. 2. ХІІІ – початок ХХ ст. : Наук.-
худож. реконструкції. Текстівки, рез. англ., рос. / 
З. О. Васіна. – К. : Мистецтво, 2006. – 448 c. : іл.

5. Вишивка Східного Поділля : Альбом / 
Є. М. Причепій, Т. І. Причепій, керівник проекту 
Л. П. Лихач. – К. : Родовід, 2007. – 344 с. : іл.

6. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна ви-
шивка (західні області України) / Р. В. Захарчук-
Чугай. – К. : Наукова думка, 1988. – 190 с. : іл.

7. Кара-Васильєва  Т.  В. Українська сорочка. 
Альбом / Т. В. Кара-Васильєва. – К. : Томіріс, 
1994. – 30 с. : іл.

8. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. Моно-
графія / Г. Кожолянко. – Чернівці : Золоті литав-
ри, 1999. – 384 с. : іл.

9. Косміна О. Традиційне вбрання українців / 
О. Косміна. – К. : Балтія-Друк, 2008. – Т. І. Лісо-
степ. – 160 с. : іл. 

10. Лыганова Л. А. Сорочка-вышиванка. Конец 
ХІХ – первая половина ХХ в. / Л. А. Лыганова. – 
Донецк : Апекс, 2003. – 76 с. : ил.

11. Матейко К. Український народний одяг / 
К. Матейко. – К. : Наук. думка, 1977. – 224 с. : іл.

12. Ніколаєва  Т. Український костюм. Надія 
на ренесанс / Т. Ніколаєва. – К. : Дніпро, 2005. – 
320 с. : іл.

13. Український народний одяг (укр. і англ. 
мовами) / [під ред. Н. Даниленко]. – Торонто ; Фі-
ладельфія, 1992. – 311 с.

но-наукової лабораторії етнології Камянець-
Подільського національного університету 
ім. І. Огієнка, навчально-наукової лабораторії 
з етнології Поділля Вінницького державного 
педагогічного університету ім. М. Коцюбин-
ського дає можливість стверджувати, що для 
українців Поділ ля характерні жіночі сороч-
ки всіх типів крою. Проте, якщо на Східному 
Поділлі переважають безуставкові, уставкові 
та сорочки-гестки, то на півдні Центрального 
Поділля – уставкові та сорочки-гестки, а на 
півночі – уставкові та безуставкові вишиванки. 
На Буковинському Поділлі українці віддавали 
перевагу уставковим сорочкам-морщенкам та 
тунікоподібним сорочкам-хлоп’янкам. На За-
хідному Поділлі найбільш поширеними були 
уставкові сорочки та також сорочки-хлоп’янки.

Запропонована класифікація, на наш по-
гляд, найбільш повноцінно враховує всі кон-

структивні особливості крою традиційних 
жіночих сорочок українців Поділля. Хоча її 
цілком можна використовувати для опису ха-
рактерних ознак натільного одягу будь-якого 
історико-етнографічного регіону України, 
оскільки вона є універсальною в цьому плані. 
З другого боку, застосування поданої класи-
фікації значно полегшує процес дослідження 
й визначення локальних характеристик укра-
їнських народних вишиванок для науковців, а 
також процес відтворення крою жіночих со-
рочок у сучасній інтерпретації етноодягу для 
прихильників національних традицій і шану-
вальників модних тенденцій. Загалом наве-
дені процеси лише сприятимуть відродженню 
історії та культури нашої нації й формуванню 
справжнього громадянського суспільства зі 
своїми власними, а не запозиченими традиція-
ми і звичаями.
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Серед нової фольклористичної літерату-
ри мою увагу привернув збірник статей «Нові 
контексти фольклористичних досліджень» 
(«Nowe konteksty badań folklorystychnych»), ви-
даний у Вроцлаві Польським народознавчим 
товариством. У виданні вміщено студії відомих 
славістів, дослідників народного слова Яніни 
Гайдук-Ніяковської, Дороти Сімонідес, Петра 
Ковальського, Яна Кайфоша, Віолетти Вруб-
левської, Анни Бжозовської-Крайки та інших. 
Метою видання є з’ясувати, що сьогодні є пред-
метом фольклористики, її методи, інструмента-
рій, проаналізувати доцільність і продуктивність 
давніх і новітніх наукових підходів до проблем 
вивчення усної народної творчості. Пропонуємо 
увазі читачів стислий огляд цього видання.

Яніна Гайдук-Ніяковська, професор 
Опольського університету, у статті «Друга 

молодість фольклористики – вступ до диску-
сії» зазначає, що традиційна фольклористика 
виробила механізми дослідження різних куль-
турних середовищ і переконала в можливості 
використання її методів до вивчення явищ по-
пулярної і масової культури. Проте трапля-
ються непоодинокі твердження про занепад 
основних критеріїв фольклорного твору – 
усності, естетичності, народності. Це спри-
чинене зміною самого фольклору. Дискусія 
польських фольклористів з цього приводу три-
ває уже майже 20 років на сторінках видань 
«Etnolingwistyka», «Literatura ludowa» та ін. 

Сьогодні дослідники традиційної культури 
пропонують такі підходи й концепції: сучасна 
фольклористика є насамперед антропологі-
єю промовленого слова; плідним виявилося 
використання категорії народного мислення 
для інтерпретації явищ масової культури; ви-
никла категорія «культура народного типу», 
яку можна застосовувати для аналізу явищ 
культури різного часу, простору і суспільного 
середовища.

Перша теза вимагає зміни погляду на 
фольк лорний текст – його не можна ідентифі-
кувати з записом – від руки чи друкованим. 
Правдивим записом можна вважати лише ві-
деофіксацію. Звідси важливим є дослідження 
контексту виконання. Водночас професор Єжи 
Бартмінський застерігає, щоб не стало таке до-
слідження «вивченням контекстів без текстів». 
Усність фольклору – це потреба висловитися, 
оповісти, почути відповідь, тобто це спосіб 
буття у світі, спосіб пізнання дійсності, спо-
сіб моделювання світу. На усність впливають 
різні фактори розвитку цивілізації, зокрема 
поява фотографії як критерій наочної правди, 
поширення писемності як способу комунікації. 

АКЦЕНТИ СУЧАСНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Ірина Коваль-Фучило

Nowe konteksty badań  folklorystychnych / red. J.Hajduk-Nijakowska, 
T. Smolińska. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011. – 217 s.
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Важливо, що усність не лише співіснує з нови-
ми засобами, вона з ними співпрацює, вироб-
ляє нові модуси передачі інформації, творячи 
інформаційний дискурс. Причому однаково 
важливими є і подача інформації і її сприйнят-
тя, декодування. На останній процес впливає 
попередній досвід реципієнта, що у свою чергу 
сприяє творенню нових сенсів у культурному 
просторі.

Необхідно наголосити на сучасній ролі 
Інтернету в творенні культурного контексту. 
Сьогодні відома теза Вальтера Онга про вто-
ринну усність інтернет-тексту, для якого також 
характерні варіативність і відсутність автора. 
Для усності фольклору і вторинної усності 
гіпертексту є почуття причетності, оскіль-
ки почуте слово робить слухачів спільнотою. 
Водночас вторинна усність творить спільноту 
безконечно більшу – вона творить, за висло-
вом Маршала Мак-Люхана, глобальне село. 
Для фольклориста важливо, що ця вторинна 
усність є полем продуктивних фольклористич-
них ситуацій, дає змогу творити нові форми 
фольклору, а нові форми інтеракції людини з 
медіа впливають на взаємодію між людьми.

Телебачення, значення якого сьогодні важ-
ко переоцінити, схоже з міфом: воно творить 
свою картину світу, виконує функцію передачі 
і популяризації певної інформації, передбачає 
рецепцію поданої інформації. У цих процесах 
важливі сучасні наративи, які є предметом 
фольклористичних досліджень.

Фольклористика презентує іншу перспекти-
ву осмислення поведінки людини, а тому може 
допомогти у дослідженнях сучасного світогля-
ду, масових психозів, процесів міфо логізації.

Відома польська фольклористка До-
рота Сімонідес висловила свої міркування 
щодо сучасного стану фольклористичної на-
уки в розмові з Яніною Гайдук-Ніяковською. 
У матеріалі під промовистою назвою «Мого 
фольклору вже немає. Чи це значить, що 
фольклористика вичерпала свої можливості?» 
Д. Сімонідес пояснює важливість вивчення 
досвіду поперед ників, ознайомлення із джере-
лами для подальшого розвитку науки. Причо-

му польові дослідження сьогодні, як і раніше, 
мають  першочергове значення.

Розвідка видатного польського народо-
знавця Петра Ковальського «Фольклорис-
тика на нових просторах: медійна антрополо-
гія» присвячена з’ясуванню нових завдань, які 
нині постають перед фольклористикою, етно-
логією, антропологією. Потреба зміни методів 
спричинена глибинними змінами самої культу-
ри, новими явищами в суспільній комунікації. 
Інтернет-мережа дає змогу творити спільноти, 
які формуються не за допомогою комунікації 
face to face. Існує певний збірний образ тієї вір-
туальної спільноти в уявленнях її членів. Це 
допомагає їм усвідомлювати себе членом цієї 
спільноти. Риси цієї структури є рисами on-line 
спільноти, яку й необхідно описати. 

Прикладом поєднання антропологічних, 
культурологічних і медієвістичних наук є до-
слідження Мирослава Філіцяка про мережеві 
ігри «Віртуальна площина ігор. Ігри мережеві 
і зміни суспільної культури» (Варшава, 2006), 
їх механізми творення, активність гравців, ви-
ходи за межі, встановлені авторами гри.

Для етнолога важливо з’ясувати соціо-
культурне значення кіно, телебачення, відео, 
радіо, Інтернету як частини щоденного життя. 
Важливо дослідити, як ЗМІ стають частиною 
щоденного життя, як втягують авторів і спо-
живачів цієї продукції в політику, економічні 
стосунки, як відбувається вплив на суспільні 
стандарти, міжнародну міграцію та інші куль-
туротворчі контексти. Це початок роботи. 
Далі – осмислення ЗМІ як суспільної прак-
тики, яка вивільняє потенційну активність, 
змінює стратифікацію, стимулює уяву. Саме 
практика сприйняття ЗМІ, трактування їх ав-
торами інформації і її споживачами як специ-
фічної суспільної комунікативної практики ви-
магає зміни засад дослідження текстів, які і є 
основою гуманітарних досліджень. Необхідно 
проаналізувати новий тип комунікативної си-
туації, коли давні концепції поетики і семіоти-
ки сприйняття втратили своє значення.

Сьогодні необхідно відпрацювати нову де-
фініцію тексту, який виходить за межі матері-
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альних обмежень традиційних форм переказу і 
будови лінійного тексту. Причому текстовість 
віртуального світу є щонайбільше експеримен-
тальним прикладом.

Молодий дослідник Ян Кайфош з Інсти-
туту етнології і антропології Університету в 
Катовіцах осмислює проблему «Фольклор 
як текст в обігу і його потенціал у конструю-
ванні дійсності». Метою його студії є визна-
чення світотворчого виміру текстів фольклору 
як текстів, що побутують у живому суспіль-
ному обігу, причому підставою фольклорної 
творчості є комунікація, у межах якої триває 
творення реплік, зміна, а також селекція тек-
стів, реальних, уявних і потенційних. Автор 
аналізує визначальні ознаки фольклору в по-
рівнянні з фундаментальними ознаками інших 
культурних текстів, зокрема літератури.

Дослідник намагається з’ясувати фольк-
лорність текстів ЗМІ. Наприклад, газета, на 
відміну від книжки, не призначена до архіву-
вання, – сенсаційна стаття з’являється в ній і 
зникає, схоже до плітки чи чутки. Необхідно 
пам’ятати, що між літературою і фольклором 
існують ще проміжні і перехідні форми. Про це 
свого часу писали П. Богатирьов і Р. Якобсон. 
Якщо проаналізувати, наскільки точно тексти 
відображають дійсність, то міра селекції (зо-
крема, вибір композиції) і творчої інтерпрета-
ції фактів, чи то усний переказ, чи медійний, 
може бути різною. Крім того, усний переказ 
і медійна інформація можуть перебувати під 
взаємним впливом 1. Для фольклориста важ-
ливо пам’ятати, що джерелом відомостей, які 
перебувають у поточному обігу, може бути 
і реальна дійсність, і суспільна свідомість, а 
також механізми, через посередництво яких 
ця свідомість впорядковує реальну дійсність. 
Причому репрезентація світу в наративах за-
вжди характеризується вибірковістю і пошу-
ком, які полягають в акцентуванні на певних 
фактах і значеннєвих акцентах. Цей процес 
ніколи не є випадковим, – тут порядкує код, 
правила побудови образу світу.

Дослідниця взаємовпливів у слов’янському 
фольклорі, науковий співробітник Чеської 

академії наук Марта Шрамкова і лінгвіст-
ономаст Рудольф Шрамек є авторами статті 
«Традиція – метаморфоза поняття». У ши-
рокому розумінні традиція – це сукупність 
усталених норм, моделей і функцій, у межах 
яких певні явища (елементи, структури) реа-
лізовуються як частина народної культури, а 
також засади організації, суспільного поряд-
ку і системи цінностей певної групи людей. 
Протилежним полюсом до традиції є модер-
нізація, зокрема урбанізація, яка й спричини-
ла ситуацію, що явища, характерні для села, 
стали трактувати як народну культуру. Авто-
ри зробили спробу з’ясувати нові тенденції у 
розвитку традиції. Традиція змінюється, коли 
вона стає явищем неактуальним і набуває ре-
тардаційних рис, тобто послаблює свою функ-
ціональність. Водночас послаблення функціо-
нальності не означає анулювання традиції, яка 
й надалі наявна в системі цінностей спільноти, 
однак у змодифікованому і зміненому вигля-
ді. Часто залишається функціональним лише 
певний елемент традиції, який може виконува-
ти, наприклад, розважальну функцію. Він вже 
не є традицією, а лише нагадує про неї. Такі 
явища втратили нормативне значення і набули 
рис репрезентації. Вирвані з контексту тради-
ції, як живого складника суспільної свідомос-
ті, вони стали елементами іншого світу ціннос-
тей, який формує свої нові традиції. Фольклор 
перетворюється у фольклоризм.

Нові традиції постають у невеликих групах 
(у колективі однолітків, серед співробітників 
тощо). Іншою рисою цих традицій є значне по-
слаблення нормотворчої функції, вони не так 
глибоко закорінені в суспільній свідомості, як 
раніше в народній традиційній культурі. Нор-
мативність нових традицій не закладає важ-
ливої етичності і не сподівається на передачу 
в поколіннях; вони швидше означають індиві-
дуальну поведінку, а не загальний обов’язок.

У творенні нових традицій простежуються 
також певні риси голобалістичних тенденцій, 
про що пишуть і соціологи, презентуючи ти-
пологію способів використання вільного часу 
молоддю.
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Існує два основні способи виникнення но-
вих традицій: а) селекція певного елементу 
чи групи елементів традиції; б) зміна форми 
народної культури (трансформація елементів 
традиції і зміна їх функцій) згідно з новими 
потребами і цінностями суспільного життя.

Даніель Кадлубєц, дослідник слов’ян-
ського, зокрема польського і чеського фольк-
лору, діалектолог пише «Про моделювання 
історії у фольклорі». Він роздумує над тим, 
які діють залежності між фольклором і літера-
турою, як фольклорний переказ моделює істо-
рію, що вибирає з неї, затримує, а що опускає, 
що змінює і виправляє, які механізми народної 
творчості тут діють. Предметом дослідження 
стали відповідні жанри оповідного фолькло-
ру: оповіді про життя, жарти й анекдоти, іс-
торичні перекази. Так, автор, услід за своїми 
попередниками, замислюється, чи Чех, Лех 
і Рус справді були засновниками своїх наро-
дів і держав? Такі уявлення базуються на ві-
руванні, що кожен народ звідкись прийшов, 
причому мав свого вождя-проводиря. Схожі 
перекази відомі чи не всім народам Європи. 
Часто проводир був раніше рільником, якому 
довелося покинути свою роботу. Це пов’язане 
з уявленнями про орання і наступне сіяння 
як символ і водночас магічну дію добробуту, 
достатку, життя, плідності. Орання є також 
символом статевого акту, запліднення. Отже, 
переказ трактує постать монарха як зачинате-
ля народу, у його силі полягає переконання в 
майбутній урожайності, багатстві, удачі.

Розглянемо ще інший мотив – мотив 
останнього бажання. Він часто з’являється 
в оповідках про цигана, який просить перед 
смертю дозволити йому потанцювати, пробіг-
тися, покататися на коні. Зрештою втікає й 
уникає смерті. Образ коня не випадковий, – 
у багатьох народів кінь є помічником героя. 
Зрозуміло, що фольклорні тексти ніколи не 
були історичним джерелом у науковому смис-
лі цього слова, водночас вони, без сумніву, є 
важливим історичним документом.

Адаптація до локальних особливостей, кон-
кретизація, увага до долі звичайної людини, 

інтимна домашня атмосфера, опис внутріш-
нього життя героя, його психології, поведінки, 
увага до особливостей мовлення, темперамен-
ту, світогляду, ситуація, коли світ героя мак-
симально наближений до світу оповідача, коли 
навіть, унаслідок глибинної адаптації, відбува-
ється зміна жанру й історичний переказ стає 
оповіданням про власне життя, – ось харак-
терні риси поетики фольклорного оповідного 
тексту. Жанри фольклору (казка, переказ, 
жарт, оповідання про життя) відрізняються, 
між іншим, тим, що відображають різне став-
лення до дійсності, використовують її елемен-
ти на різному рівні узагальнення. Ідеться про 
різні способи моделювання дійсності, про різ-
ну міру правдивості. Перекази розповідають 
про щось близьке слухачеві, а казка викликає 
відповідні емоції не через високоартистичні іс-
торії, які презентують гуманістичні цінності, 
а через пошук змісту, притаманного для іс-
торичної свідомості носіїв, для етнічних умов. 
Закодовані в рідній землі, казки є феноменом, 
від якого не можна відірватися. Перекази роз-
повідають про історію місцевої справедливос-
ті, про етичні норми. Тому справедливе про-
кляття завжди досягає кривдника.

Чудовим і неймовірним є той факт, що за 
локальними оповідками криється цілий вели-
кий світ, основні етичні, моральні, історичні 
проблеми. Слухач переказу, оповідання праг-
не не довідатися, чи це було насправді, але 
переконатися, що так і повинно було статися в 
ім’я визнаних суспільством моральних, етич-
них засад, заради людської справедливості, 
а зрештою, і справедливості історичної. Іс-
торія тут стилізована, вона зазнала творчого 
осмислення, а тому не може бути джерелом 
історичним на рівні фактографії, хоча деякі 
факти затрималися тут надовго. Аналогічні 
процеси відбуваються в мові, де архаїчні ви-
рази збереглися дотепер завдяки тому, що 
стали фразеологізмами. Ще однією рисою 
фольклорного оповідного тексту є його увага 
саме до внутрішньо державної правди, тобто 
йдеться тільки про такі події, які мали вплив 
на життя народу, а водночас свідчать про його 
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розуміння, трактування історії. Історію не 
можна написати лише через факти політично-
го, господарського, суспільного розвитку, – 
історія повинна мати свою філософію культу-
ри, пізнання, виразником яких і є фольклор. 
Ось такий його зв’язок з історією, таке його 
історичне значення.

Завідувачка кафедри культурології і 
фольк лористики Опольського університету 
Тереза Смолінська роздумує над пробле-
мою «Сучасний homo narrans. Виклик для до-
слідників фольклору». Розповідання, а тому й 
трансмісія усно переказаних розповідей, на-
лежить до відвічних потреб людей. Сьогодні 
культура народного типу перебуває в одній 
течії з культурою популярною, яка дуже інтен-
сивно розвивається, а також у безпосередньо-
му контакті зі ЗМІ, тому у фольклористиці 
дедалі частіше порушують проблеми, пов’язані 
з е-фольклором і е-культурою; розвивається 
течія досліджень «історії промовленої» (oral 
history). Це особливо важливо брати до уваги, 
оскільки традиційно фольклористи фіксували 
матеріал, типовий для поколінь, які відходять, 
так звані «старожитності», причому це був ма-
теріал на замовлення, а тому без фіксації при-
родного контексту його виконання. У сучасних 
польових записах і теоретичних дослідженнях 
учені намагаються фіксувати матеріал від різ-
них вікових груп, зазначати про умови запису-
вання, інформувати про ситуації усної транс-
місії, пам’ятати про з’ясування функцій того чи 
іншого жанру фольклору. Звідси – поява тер-
мінів на зразок «фольклоротворча» ситуація, 
«медіатор», а також актуальність використан-
ня відеотехніки в польовій роботі.

Принципові зміни в трансмісії фольклору 
примушують дослідників порушувати нові 
проблеми, як-от «Від казкаря, інформатора, 
оповідача на конкурсі до сучасного фестиваль-
ного виконавця (міського)»; «Сучасний опові-
дач-актор чи талановитий відтворювач?» та ін.

Віолетта Врублевська з Торуня у студії 
«Фольклор у середовищі попкультури» роз-
думує над фольклорною складовою в рекламі, 
новочасними способами функціонування тра-

диційних фольклорних жанрів на конкурсах і 
різноманітних фестивалях, святах, концертах. 
Це суттєво впливає на зміну статусу фолькло-
ру. Тепер його вже не можна трактувати лише 
в категоріях народності, тобто усності. Під 
впливом експансії медійних засобів (преса, 
радіо, Інтернет, мобільний зв’язок) – сьогодні 
можна звернутися до ширшої і різноманітної 
аудиторії, аніж було це можливо в минулому. 
Крім того, кожен може стати співавтором, 
«оповідачем» і навіть збирачем народних чи 
квазінародних текстів.

Традиційний фольклор у перетвореному ви-
гляді стає одним із видів попкультури, шукає 
вираження в усіх можливих сферах культури. 
Це, за Марком Краєвським, тип вираження 
культури репетиції, що базується на носталь-
гічній пам’яті. Остання постає як вияв суму за 
тим, що минає, що пов’язане зі спокоєм, приро-
дою, вільністю, простотою, моральними якос-
тями, навіть із життєвістю і фізичною силою. 
Це підтверджує, зокрема, реклама олії і пива, 
яка використовує народні образи. Завданням 
такої реклами є викликати відчуття родин-
ності, близькості. Це спроба нав’язати образ- 
антипод до сучасності, яка є постійно змінною 
і поспішною. Інша справа, що ті ж медіа в ін-
шій рекламі пропагують нові тренди й віяння. 
Водночас відомо, що розчарування, яке вини-
кає внаслідок спроби узгодити суперечності, є 
найкращим стимулом здійснення покупок.

Сьогодні фахівці пропонують нові принци-
пи визначення фольклорного жанру. Підста-
вою для цього слугує, зокрема, технічний засіб 
для існування цього жанру. Отже, можна ви-
ділити фольклор масовий (поп-фольклор), а в 
ньому інтернет-фольклор, фольклор преси, те-
лебачення, радіофольклор, телефонний фольк-
лор. Істотною рисою цього виду є не безпосе-
редній контакт, а через певний технічний засіб. 
Інший вид – фольклор вулиці, насамперед це 
графіті. Ще один вид – усний фольклор, що 
існує у живому слові і може черпати з ресурсів 
традиційного фольклору.

Музикознавець Кристина Турек аналізує 
проблеми, що постали сьогодні перед музич-
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ною фольклористикою внаслідок економіч-
них, культурних і цивілізаційних змін, у статті 
«Музична фольклористика і зміни сучасної 
культури». Актуальними залишаються за-
пис, архівація (інвентаризація) і дослідження 
музичної народної традиції, причому важливо 
фіксувати нові явища так званого фолькло-
ризму, які функціонують у різних суспільних 
середовищах і угрупуваннях. Важливе осмис-
лення суспільної музичної освіти (дошкільної, 
шкільної, позашкільної), утвердження почут-
тя поваги до фольклору як культурної цінності.

Відома фольклористка з Люблінського уні-
верситету ім. Марії Кюрі-Склодовської Анна 
Бжозовська-Крайка у своїй розвідці «Фольк-
лористика в діаспорі – американська перспек-
тива» підсумовує здобутки американської 
фольклористики у дослідженні польської усної 
народної творчості. Американських учених 
цікавить насамперед питання про залежність 
між поняттями «фольклор» і «етнічність», а та-
кож проблеми: етнічний фольклор і фольклор 
етносу, етнорегіональні культурні форми.

Болгарська фольклористка Катя Михай-
лова з Інституту етнології і фольклористики 
Етнографічного музею Болгарської академії 
наук у статті «Сучасна болгарська фолькло-
ристика» підсумувала здобутки народознавчої 
науки в її країні від 1970-х років і до сьогодні. 
Вона, зокрема, зазначає, що діяльність Інсти-
туту фольклору, який було створено 1973 року, 
розвивалася у чотирьох основних напрямах: 
документування, збереження, дослідження і 
популяризація фольклору і народної культури 
болгар на батьківщині і за її межами, а також 
інших етнічних груп, що проживають у Бол-
гарії. Найвідомішою серією публікацій творів 
усної народної творчості є «Сборник за народ-
ни умотворения» (СбНУ), який було започат-
ковано 1889 року професором Іваном Шішма-
новим. У цій серії було видано болгарський епос 

(1971), балади і міфологічні пісні (1993–1994), 
казки (1994), загадки (1970, 1984), пісні (1983, 
1991, 2003–2004), гайдуцький і революцій-
ний фольклор (2001) та ін. Упорядники завжди 
дбали про збереження автентичності матеріа-
лу, будь-які корективи були недопустимі. Сьо-
годні записи болгарського фольклору доступні 
для широкого читача на інтернет-сторінках 
www.bas.bg/folklor; http://musicart.imbm.bas.bg/
default-bg.htm; balkanofolk.com та ін.

Словацька фольклористка Зузана Про-
фантова у своїй студії «Фольклористика в 
Словаччині. Результати досліджень на пере-
ломі тисячоліть і перспективи їх майбутнього 
розвитку» підсумовує зміни, що відбулися за 
останній час у фольклористиці, де триває зміна 
предмета дослідження, зміна типових структур 
і тематичного розрізнення фольклористичних 
знань. Ці процеси спричинені глобалізацією, 
яка впливає на людську цивілізацію загалом; 
постмодернізмом, який є живою формою світо-
гляду освіченої частини суспільства; аудіовізу-
алізацією (фільми, телебачення, медіалізація 
комунікації), яка є суттєвим чинником транс-
формації культурно-цивілізаційних параметрів і 
самої психіки сучасної людини і спричиняє по-
слаблення інтересу до слова написаного.

Основним центром фольклористичних 
студій є Інститут етнології Словацької акаде-
мії наук. Існують фольклористичні осередки 
в Університеті Коменського в Братиславі на 
кафедрі етнології і антропології; в Університе-
ті святих Кирила і Мефодія в Тернаві; в Уні-
верситеті Константина Філософа; у Пряшів-
ському університеті. Найвідомішим часописом 
словацьких етнологів і фольклористів є «Сло-
вацький народопис».

Рецензоване видання оснащене інформаці-
єю про авторів розвідок (с. 207–212), також 
іменним покажчиком (с. 213–216). До кожної 
статті подано анотацію англійською мовою.

1 Детальніше про це див.:  Hajduk-
Nijakowska  J.  Proces folkloryzacji tekstow w 
dyskursie informacyjnym wspolczesnej kultury 

newsow // Tradycja i wspowczesnosc. Folklor – 
jezyk – kultura. – Bielsko-Biala, 2009. –  
S. 139–145.
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Текст поховального обряду, зокрема і його 
вербальної складової – народних голосінь, 
належить не лише до числа найдавніших, він 
розкриває базові для народного світогляду 
уявлення про буття. Тому рідко хто з фолькло-
ристів і збирачів фольклору оминув його своєю 
увагою, хоча значення цього сегмента тради-
ційної народної культури було усвідомлене не 
одразу. Як відомо, підготовлений свого часу 
том голосінь, що мав вийти в серії «Українська 
народна творчість» (упорядник С. Мишанич), 
не було надруковано. Тому настільки важли-
вою є здійснена робота І. Коваль-Фучило 
щодо залучення текстів, часто надзвичайно 
раритетних, як із друкованих джерел, так і з 
архівних записів голосінь.

Історія фіксації голосінь обіймає понад сто 
п’ятдесят років, і її уважно намагається про-

стежити впорядниця. Загалом представлено 
561 раніше друкований текст і 658 текстів, від-
найдених у рукописних архівах і нових запи-
сів, у тому числі і власних. При подачі тексту 
І. Коваль-Фучило зберегла правопис видання, 
у якому вперше було надруковано текст, а та-
кож текст рукопису, якщо такий удалося від-
шукати. Представлено записи семи архівних 
фондів, також нотні транскрипції голосінь із 
друкованих і рукописних джерел. При подачі 
матеріалу дослідниця дотримується фонетич-
ного принципу, який притаманний для сучас-
ного наукового дискурсу, чим засвідчує свій 
високий фаховий рівень фіксації польового 
етнографічного і фольклорного матеріалу, зо-
крема поховальних голосінь.

У передмові «Українські голосіння: історія 
фіксації і локальні особливості побутування» 
І. Коваль-Фучило наголосила на аспектах, 
які обрано для представлення матеріалу. Зо-
крема, в історії фіксації вирізняються декіль-
ка етапів, серед них, перший, – від середини 
ХІХ ст. і до 1912 року, яким позначено вихід 
у світ збірки голосінь та похоронних обрядів 
І. Свєнцицького і В. Гнатюка. Другий етап за-
писування голосінь – від 1913 року до початку 
1960-х років, коли межею стала поява техніч-
них засобів запису. Цей період представлений 
цікавими малознаними матеріалами, переваж-
но архівними рукописними записами, здійсне-
ними корифеями українського народознавства 
й етномузикознавства Ф. Колессою, М. Гай-
даєм, К. Квіткою та ін. Водночас виокремлено 
період 1966–1976 років – час, коли робила 
самозаписи голосінь Н. Присяжнюк. Третій 
етап у збирацькій діяльності – від 1960-х 
років і до нашого часу, який позначений наяв-
ністю технічних засобів. Упорядниця згадала і 

ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ГОЛОСІНЬ

Оксана Микитенко

Голосіння / упоряд. І. Коваль-Фучило ; [наук. ред. Л. Іваннікова] ; НАН 
України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2012. – 792 с. + компакт-диск.
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власний досвід запису голосінь, які вона впер-
ше почула від своєї бабусі, що дуже вразило її і 
зумовило подальше наукове зацікавлення цим 
жанром у студентські роки, а також вибір теми 
кандидатської дисертації.

Загалом робота вирізняється особистим 
поглядом дослідника, зануреного в живу тра-
дицію побутування голосінь. Відчувається, що 
І. Коваль-Фучило є постійним свідком вико-
нання цього фольклорного жанру, на підставі 
чого доходить висновків щодо комунікативної 
спрямованості тексту, який виводить на розу-
міння прагматики жанру. Науковець послуго-
вується терміном контексту фіксування голо-
сіння і відповідно вирізняє дві групи текстів: 
записані на замовлення слухача, які у свою 
чергу поділяються на три групи, і зафіксова-
ні в живому побутуванні. Будучи прекрасним 
знавцем традиції живого побутування, дослід-
ниця водночас зазначає, що «живі голосіння 
часто не вписуються в жодну класифікацію» 
із запропонованих попередниками – упоряд-
никами збірників голосінь, проте сама інколи 
необґрунтовано об’єднує в одній групі оказіо-
нальні й побутові тексти.

Іншим, поряд із хронологічним, принципом 
подачі матеріалу, який дає змогу простежи-
ти динаміку тексту, є географічний принцип. 
І. Коваль-Фучило зауважила, що «дослідже-
ний матеріал дає підстави поділити українську 
традицію оплакування на чотири основні типи: 
наддніпрянський, поліський, бойківсько-опіль-
ський, гуцульсько-подільський». Водночас 
підстава, обрана для такого поділу, не враховує 
зазначеного на попередній сторінці принципу 
типології східнослов’янського тексту, запро-
понованого, зокрема, В. Харитоновою. Окрім 
того, при типологічному розгляді фольк лорного 
обрядового тексту на перший план виходить 
саме ареальний метод, пов’язаний з картогра-
фуванням явищ традиційної духовної культу-

ри, який, як відомо, може запропонувати най-
більш ґрунтовні результати. Постає питання: 
«Наскільки зазначений поділ української го-
лосильної традиції, підставою для якого є на-
самперед наявність певних мотивів та їхня вер-
балізація в певному регіоні, має відповідність 
щодо інших фольклорних жанрів?»

Упорядниця справедливо зазначила, що 
«пошук кращих і найбільш цінних текстів», 
що було завданням на перших етапах фіксації 
голосінь, не відображав справжньої традиції. 
Це, безперечно, так, проте це і не було першо-
черговим завданням збирачів минулого, коли 
йшлося переважно про кодифікацію народної 
мови. Це було першочерговим завданням та-
кож і Вука Караджича, який уперше подав 
тексти плачів у своїй збірці 1841 року. Нато-
мість і дослідниця не уникнула оцінювання 
голосінь («найбільш оригінальною є наддніп-
рянська голосильна традиція», «найбільш по-
етично довершені тексти, записані на Полтав-
щині і півночі Чернігівщини»), що часто- густо 
пов’язано із втручанням записувача і стосуєть-
ся актуальної проблеми автентичності фольк-
лорного тексту, зокрема імпровізаційних за 
своєю природою голосінь.

Значний обсяг роботи вимагав від до-
слідниці надзвичайної уваги щодо уніфікації 
тексту, а також аналітичного осмислення зі-
браного матеріалу. Корисним для читача стане 
науковий апарат видання: коментарі, якими 
оснащено кожен текст у збірнику, географіч-
ний покажчик, облікова таблиця записів голо-
сінь, перелік основних джерел видання.

Оцінюючи опублікований І. Коваль-Фу-
чило збірник «Голосіння» в цілому, зазначимо, 
що це ґрунтовна і довершена праця, яка запов-
нює певну лакуну не лише в українській, а й у 
слов’янській фольклористиці, є гідним внеском 
у збереження та вивчення народної традицій-
ної культури.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



107

ЕТНОКУЛЬТУРНА ПАЛІТРА СТЕПОВОГО КРАЮ 
(нотатки з експедиції 2013 року)

Любов Боса, Микола Бех, 
Юлія Буйських, Світлана Маховська, 
Тіна Момот, Сергій Сіренко

УДК  39:303.6(477.7)"2013"

В останні два роки експедиційні маршру-
ти ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ до 
Степової України (Дніпропетровщина, Хер-
сонщина, Миколаївщина) обирають згідно 
з тим шляхом, яким подорожував у середині 
ХІХ ст. перший український дослідник краю 
О. Афанасьєв-Чужбинський. Відомо також і 
те, що він мріяв разом з Т. Шевченком здій-
снити мандрівку від дніпровських порогів до 
лиману. Однак на початку 60-х років ХІХ ст., 
на замовлення Морського міністерства, манд-
рівка відбулася одноосібно. За результатами 
дослідження було опубліковано книгу «Подо-
рож у Південну Росію», яка по праву ввійшла 
до скарбниці української етнографії [1]. 

У червні 2013 року відбувся черговий 
етап етнографічної експедиції на Херсонщи-
ну й Миколаївщину. Під час наукової робо-
ти на Херсонщині були обстежені с. Зміївка 
(Бериславський р-н), села Раденськ, Великі 
Копані, Козачі Лагері (Цюрупинський р-н), 
Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, 
Інгулець (Білозерський р-н), Чулаківка, Нова 
Збур’ївка і Стара Збур’ївка, Рибальче (Голо-
пристанський р-н). На території Миколаївщи-
ни в перелік обстежуваних сіл увійшли Лу-
пареве (Жовтневий р-н) і Олександрівка 
(Снігурівський р-н).

О. Афанасьєв-Чужбинський був свідком 
активного заселення регіону. І якщо пізніше 
відомі дослідники (В. Ястребов, Т. Осад-
чий, С. Русова та ін.) міркували про можливе 
утворення нового типу субетносу «новоросій-
ський», то О. Афанасьєв-Чужбинський чітко 
стверджував суто український характер засе-
лення краю, незважаючи на значні іноетнічні 
вкраплення. Приділивши належну увагу гос-
подарському освоєнню цих земель українця-

ми, мандрівник також одним з перших описав 
соціокультурні характеристики землеробських 
іноетнічних колоній на колишній Катерино-
славщині й Херсонщині. В околицях Бери-
слава, зокрема, заакцентував увагу на великій 
працелюбності, скромності, відкритості посе-
ленців. Це й сьогодні яскраво виявляється в 
характері українських шведів, яких залишило-
ся до 80 осіб, і які, попри все, культивують 
власну етноідентифікацію. Прикметно, що 
нащадки перших поселенців, як і інші мешкан-
ці краю, із сумом розповідають про «рідний» 
ландшафт, який було втрачено через затоплен-
ня Дніпра Каховським морем. А в пісні вже 
переселених шведів до Швеції наприкінці 20-х 
років ХХ ст. ідеться про прекрасний Дніпро, 
багатющі плавні. Нам пощастило її записати 
у виконанні місцевих мешканців старошвед-
ською мовою. У Зміївці з-поміж 2500 осіб на-
селення також налічується до 60 осіб німців, 
ще менша кількість росіян, молдаван, євреїв. 
Від загальної кількості всіх мешканців най-
чисельніша група бойків – до 75 %. Бойків 
виселили з рідної землі в 1950-х роках під час 
обміну територіями між Польщею і СРСР. 
Зміївку вважають бойківською «столицею» 
на Півдні України. М. Курівчак, голова Об-
ласного товариства бойківської громади, ви-
словив думку, що радянська влада прорахува-
лася, переселивши сюди мешканців аж трьох 
бойківських сіл, адже це перешкодило асимі-
ляції, розпорошенню власних звичаїв і тради-
цій. Натомість місцеві жителі самі переймали 
в них спосіб соціо культурного життя і господа-
рювання. Загалом зміївці не розділяють ніко-
го на «своїх» та «чужих», охоче розповідають 
про спільні свята, взаємодомогу, культивують 
різні етнічні звичаї, адже розуміють не лише 
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їхню важливість для виховання і позитивної 
соціалізації нових поколінь, але й використан-
ня як ресурсу для зеленого туризму, культур-
ної візитівки краю. Тож Зміївку, незважаючи 
на різні історичні катаклізми, можемо вважати 
природною лабораторією щодо дослідження 
можливостей позитивної інтеграції представ-
ників різних етносів зі збереженням власного 
етнічного обличчя. Загалом і вся Херсонщи-
на, відповідно, є такою своєрідною лаборато-
рією. Недаремно наші співрозмовники, пере-
раховуючи особливості краю, стверджували, 
що провідними чинниками є толерантність, 
терпимість, дослуховування до іншої думки. 
Упадає в око й те, що сільські населені пунк-
ти і невеликі міста – україномовні. У Херсоні 
розмовляють російською мовою, але при звер-
танні українською охоче перелаштовуються 
на мову співрозмовника. Так, студентка Хер-
сонського державного університету Олена Р. 
повідомила, що більшість міських мешканців, 
її однокурсників послуговуються російською 
тільки поза домівкою (ще й досі українська в 
громадських місцях «не модна»). Сама ж вона 
з гідністю розмовляє вишуканою українською, 
з гордістю говорить про своє бойківське похо-
дження.

О. Афанасьєв-Чужбинський, спостеріга-
ючи тільки перші кроки в розвитку землероб-
ства в краї, передбачив його не тільки значний 
економічний зиск, але й небезпеку через «не-
правильне» землекористування (вирубування 
лісів, нещадне знищення різноманітної флори 
й фауни, забруднення річок, повсюдне розо-
рювання степів тощо). Землеробство, як ува-
жають сучасні інформатори, найбільше розви-
нулося в другій половині ХХ ст. з огляду на 
масове застосування поливної системи, яка ба-
зується на принципі «дощового поливу». У ра-
йоні нашого дослідження таку систему поли-
ву сьогодні не використовують, тому що вона 
малоефективна. Від застосування «дощового 
поливу» вже на початку була помітна не лише 
користь. Головний недолік цієї технології зро-
шення – засоленість ґрунтів, а також велика 
затрата енергоресурсів та води. Ураховуючи, 

що такий полив спроектовано для застосуван-
ня на значних площах, у кризові 1990-ті роки 
утримувати їх стало важко, що призвело до 
знищення вищезазначеної системи. Як наслі-
док – неможливість більшістю селян самостій-
но використовувати пай, який вони отримали 
під час аграрної реформи 1999 року. Отже, 
«велике землеробство» [2] в даній місцевості 
потребує значних інвестицій, що сприятиме 
утворенню латифундій, які навряд чи будуть 
ураховувати інтереси місцевих жителів, дбати 
про природні особливості регіону. 

У другій половині ХХ ст. в регіоні сформу-
валася сучасна система городництва, існуючи 
як у вигляді «великого землеробства», так і 
присадибних ділянок. Особливість остан-
ньої – масове застосування ізраїльської сис-
теми поливу ґрунту, яка дістала назву «кра-
пельне зрошення». У 1950-х роках її винайшов 
ізраїльський гідротехнік С. Бласс, а згодом 
цю систему масово почали застосовувати в 
ізраїльських колгоспах – кібуцах. В Україну 
систему крапельного зрошування запозичили 
із Західної Європи наприкінці ХХ ст. З по-
явою в масовому продажу поліетиленових труб 
«крапильниця» набула більшої популярності, 
оскільки вона стала дешевшою та простою 
в застосуванні. Систему становлять насос, 
фільтр і труби (великого і малого діаметрів). 
У труби малого діаметра вмонтовують кра-
пельниці, які кладуть під самісінький корінь 
рослини. У такий спосіб вода живить лише 
кореневу систему культури, що дає такі пере-
ваги: 1) забезпечується оптимальна вологість 
ґрунту; 2) повільне надходження води не ви-
тісняє кисень із ґрунту; 3) коріння рослини зо-
середжується біля крапельниці, тому коренева 
система споживає більше води та поживних ре-
човин; 4) під час поливу ефективно вносяться 
мінеральні добрива; 5) при цій системі поливу 
вода не потрапляє на листя рослин; 6) збирати 
врожай, доглядати рослини можна під час по-
ливу, тому що ґрунт між рядками залишається 
сухим; 7) економне використання води. На до-
сліджуваній території послуговуються «кра-
пильницями» без фільтра. Іншою особливістю 
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городництва на присадибних ділянках є ма-
сове використання теплиць. У теплицях та на 
городах вирощують огірки, помідори, перець, 
полуницю, картоплю. Усю зібрану продукцію 
реалізують через продаж. 

В останні роки в регіоні створено спеціальні 
сільськогосподарські ринки. Один з найбіль-
ших ринків, розміщений у с. Великі Копані, – 
«Нежданный». На його території проводять 
закупку продукції з Цюрупинського і Голо-
пристанського районів, яку потім розвозять по 
різних куточках України.

На обстеженій території, через нерента-
бельність, виноградарство й надалі втрачає 
свої позиції. Цьому сприяють кілька обставин. 
По-перше, галузь зазнала великих збитків під 
час антиалкогольної кампанії в 1980-х ро-
ках. По-друге, серед населення ця культура 
не користується популярністю, бо приносить 
незнач ні прибутки. Однак мешканці розпо-
віли нам і дещо незвичайну історію. Поблизу 
Станіслава одне з господарств займається ви-
рощуванням винограду на експорт. Власники 
виноградників активно застосовують методи-
ку розганяння хмар над Станіславською окру-
гою. Такий процес місцеві жителі називають 
«пуляння хмар». Наслідком вищезазначених 
дій, на їхній погляд, стала відсутність дощів 
у цій місцевості, що призводить до значних 
збитків в інших галузях господарства. У цьому 
році деякі фермери Станіслава, через відсут-
ність дощів, змушені були скосити пшеницю на 
сіно. «Пуляння хмар» призвело до зародження 
громадського руху опору зі збереження дощу 
в даній місцевості. На окреслену проблему є і 
погляд самих «винуватців», які стверджують, 
що їхні градобійні установки не завдають шко-
ди. За їхніми словами, відсутність дощів ха-
рактерна для всієї Херсонщини, але людська 
природа завжди викликає пошуки «відьом» 
у складних життєвих ситуаціях. Та як би там 
не було, ситуація вимагає незалежної наукової 
експертизи. 

На теренах Степової України тваринни-
цтво і птахівництво розвинуте слабо. Насе-
лення вигодовує свиней, корів, курей, рідко – 

кролів, кіз, гусей. Тепер кролів утримують у 
клітках, а в 50–60-х роках минулого століття 
поширеною була практика тримання їх у ямах. 
На сьогодні розведенню цих тварин пере-
шкоджають їхні хвороби, що характерно й 
для інших територій України. Коней майже не 
тримають. За весь період нашого перебування 
в дослідженому регіоні в поле зору потрапив 
лише один кінь (с. Інгулець), яким перевози-
ли сіно. Тому можемо констатувати, що меш-
канці Степової України гужовим транспортом 
не послуговуються. Цікавою особливістю в 
с. Великі Копані є поділ галузей господар-
ства між жителями села: молдовани, які тут 
оселилися у 2000-х роках, займаються лише 
свинарством, а українці – землеробством. 
Тож тварин ництвом і птахівництвом населен-
ня Херсонщини в основному займається лише 
для власних потреб. 

Особливі природні умови регіону сприя-
ють рибальству, яке тут існує в таких формах: 
промислове, споживацьке (любительське), 
а з кінця ХХ ст. – туристичне. Промислове 
рибальство зосереджене на Дніпровському 
лимані. Так, як і в часи О. Афанасьєва-Чуж-
бинського, на південному узбережжі лима-
ну рибальський промисел більш розвинутий. 
До 1970 року рибу ловили неводами, сітками 
й котами. Із 70-х років ХХ ст. ловили пере-
важно сітками. Капронові сітки масово почали 
застосовувати з 90-х років минулого століття. 
На південному узбережжі також використо-
вують ятері. Любительське рибальство має 
певні особливості. По-перше, його розвиток у 
регіоні дослідження проходив неоднаково. На 
річках воно було поширене впродовж ХХ ст., 
а на лимані почало розвиватися лише в другій 
половині ХХ ст. під впливом пропаганди та 
зменшення кількості риби в лимані. По-друге, 
сьогодні продовжує існувати практика ство-
рення чеп у річках Конка й Інгулець. Чепа – 
це зумисно затоплені людиною предмети в річ-
ці задля накопичення біля них риби. Яскравим 
прикладом туристичного рибальства є турбаза 
«Збур’ївський Кут», яка розміщена в с. Стара 
Збур’ївка.
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О. Афанасьєв-Чужбинський, спостеріга-
ючи також за сімейною обрядовістю в краї, 
стверджував, що часто, незважаючи на ро-
динну неповноструктурність і відсутність 
усталених стримуючих санкцій традиційної 
сільської громади (як правило, масово пересе-
лялися в основному молоді люди), випадки де-
віантності були нечисленними. Переселенці з 
інших українських земель намагалися якомога 
точніше відтворити попередній побут і звичаї. 
Тому й сьогодні дослідникам вдається знайти 
залишки «законсервованих» старопереселен-
ських традицій.

Дослідження сімейних стосунків на тере-
нах Херсонської і Миколаївської областей до-
зволило дійти висновку про визначальну роль 
чоловіка в родині. Однак інформанти різних 
вікових груп наголошували на відсутності чіт-
кого розподілу сімейних обов’язків між чоло-
віком і жінкою. Поодинокі в давнину випадки 
звертання дітей до батьків на «ти» сьогодні 
майже стали нормою. На «Ви» більше зверта-
ються онуки та правнуки до своїх бабусь і ді-
дусів. У межах дослідженого ареалу на батька 
кажуть «тато» або «папа», на матір – «мам́а», 
на дядька – «дядя», на тітку – «тьотя», на 
бабусю – «бабушка», «бабуня», на дідуся – 
«дід», «дєдушка». Батьки наших респондентів 
не дотримувалися авторитарного принципу 
виховання дітей, хоча, почасти, і вдавалися до 
певних форм їх покарання за неслухняність: 
«Лозини такі є, ставили. Люлька вішалася 
в хаті, кольцо було. І люлька висіла. І коли 
вже всі повиростали, на тому кольцу лози-
на висіла. Якось мама більше з нами була, 
то мама було і лозинки дасть. А батько ж 
на роботі, то він якось так м’якчій був до 
нас» [3]. 

У традиційній обрядовій структурі весіл-
ля Херсонщини і Миколаївщини суттєвих 
відмінностей виявлено не було, що зумовле-
но, очевидно, пограничністю територій. По-
всюдно зафіксовано такі конструктивні етапи 
весільного обряду: сватання (подекуди побу-
тував термін «змовини» (с. Раденськ)); огля-
дини; запрошення на весілля («скликання» 

(с. Раденськ)); підготовка до весілля; при-
готування весільної випічки: коровай, шиш-
ки (повсюдно), лежень (с. Олександрівка 
Миколаївської обл.); виготовлення весільних 
атрибутів: «дівування» (подекуди «гілечко» 
(с. Раденськ) – запечені в «кісті» (тісті) три 
гілки, які встромляли в коровай / хлібину (по-
всюдно на обстежуваній території входило до 
атрибутивного ряду молодої)); «гілечко», або 
«гільце», – весільне деревце, переважно ви-
готовлене з вишні (було обов’язковим атрибу-
том молодого на півночі ареалу дослідження); 
перейма (локальна назва «ворітня» (с. Козачі 
Лагері)); зустріч молодого та його роду; посад; 
вінчання або / та реєстрація шлюбу; дару-
вання; розподіл весільного хліба; покривання 
молодої; виряджання молодої до молодого; 
перевезення приданого; зустріч молодої в хаті 
молодого; а також низка ритуально-магічних 
акцій повесільного циклу обрядовості: обря-
ди демонстрації цнотливості молодої – виві-
шування прапора («хлагу» (с. Чулаківка)) на 
димар, чіпляння червоних квіток гостям на 
груди; обрядове рядження (дійові особи: цига-
ни, моряки, козаки, молодий і молода та ін.); 
обрядодії з курми (локальні назви «курі», «на 
курі»); катання / купання батьків молодих; 
«чоботи», танці на рядні (у с. Раденськ казали 
«потрусини на рядні») тощо. Привертає увагу 
сталість традиції подавати до весільного столу 
як «розбіжної» киселю. 

Локальний характер побутування мали: 
звичай ламати хліб у випадку згоди дівчини на 
шлюб у с. Чулаківка (на більшості обстеженої 
території хліб різали навпіл); перескакування 
молодих через багаття (с. Лупареве; с. Олек-
сандрівка Херсонської обл.); прив’язування 
невістки до дерева на подвір’ї свекрів під час 
обрядового «снідання» (с. Чулаківка); «одру-
ження» батьків молодих (с. Олександрівка 
Херсонської обл.), забивання кілка на поро-
зі хати, коли віддавали заміж / одружували 
останню дитину (с. Олександрівка Херсон-
ської обл.), звичай «мити бочонки» (с. Олек-
сандрівка Херсонської обл.), «лизати» 
(с. Олександрівка Херсонської обл.), «цілу-
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вати» (с. Олександрівка Миколаївської обл.) 
сковорідку, «мити» ноги тещі кропивою (с. Ра-
денськ), сідати на димар (с. Козачі Лагері). 

Певні локально-територіальні закономір-
ності демонструє також склад весільних чи-
нів. Так, окрім «бояр» (побутувало визначен-
ня «шафер»), у весільному «поїзді» молодого 
були «світилки», які функціонально ототож-
нювалися з «дружками» молодої. Розпоряд-
никами обряду виступали «староста» в парі зі 
«старостихою».

На початку ХХІ ст., як засвідчили польові 
записи, весілля на обстеженій території харак-
теризується втручанням «новомодних» роз-
ваг, які пропонує керівник обряду – «тамада», 
унаслідок чого традиційні елементи побуту-
ють у трансформованому або спрощеному, 
подекуди навіть деформованому вигляді, хоча 
давні місцеві весільні традиції в пам’яті жите-
лів краю зберігаються. 

Комплекс родильної обрядовості харак-
теризується сильною редукцією традиції та, 
відповідно, дещо спрощеними формами. Біль-
шість інформаторів свідчила лише про влас-
ний досвід (або досвід найближчих родичів, 
до того ж, не деталізовано), а не про місцеву 
традицію загалом. Нам удалося опитати кіль-
кох жінок, які пам’ятають існування у своїх 
селах баби-повитухи, яку називали в обстеже-
них населених пунктах «баба», «бабка», «по-
витуха» (повсюдно), «бабка, що бабкувала» 
(с. Раденськ), «родільна бабушка» (с. Широ-
ка Балка), «повивуха» (с. Козачі Лагері). Як 
правило, у матерів цих жінок приймала пологи 
саме повитуха (загалом мова йшла про кінець 
20-х – кінець 30-х років XX ст.), а власне 
більшість респонденток народжувала вдома за 
допомогою акушерок і старших родичок або ж 
у лікарні. Зафіксовані й уявлення про володін-
ня повитухами засобами та прийомами народ-
ної медицини, здатністю лікувати немовлят 
від «крикливців», «звиху», «дєцкого», «мла-
дєнчіка» тощо. Одноразово від переселенки із 
Снігурівського району Миколаївської області 
(мешкає в с. Інгулець) нам удалося записати 
текст про те, як баба-повитуха застосовувала 

прийоми повороту дитини для забезпечення її 
належного положення і, відповідно, полегшен-
ня пологів: «...а чоловік побіг та це цю бабу, 
Макартетку, взяв, привіз, а в неї шось там 
неправильно дитя лежало. Та бабака: “На-
грій, синок, водички”. Вона руки попарила, 
постним масличьком змазала, полізла, роз-
вернула ту дитинку, і та Женя [акушер-
ка. – Ю. Б.] приходе, а вони вже дитинку за-
мотали і бабу заховали в другу хату...» [4]. 
Записано лише деякі заборони і норми пове-
дінки, яких мала дотримуватися вагітна: не 
йти на похорон, не рубати, не шити, не торка-
тися обличчя, якщо злякалася, не бити ногою 
кота і собаку тощо, оскільки це може вплинути 
на здоров’я та фізичні характеристики дитини. 
Невиразною видається також інформація, що 
стосується післяпологового періоду. Зокрема, 
не було зафіксовано цілісного змістовного ма-
теріалу про обрядодії з пуповиною та послідом.

Родильна обрядовість на дослідженій тери-
торії характеризується також низкою особли-
вих регіональних рис. Зокрема, привертає ува-
гу відсутність поняття «виводу» породіллі, хоча 
респонденти й наголошують на забороні жінці 
після пологів упродовж шести тижнів виходи-
ти з двору, іти по воду тощо, бо вона «сира». 
Із цим періодом пов’язане ще одне табу – при-
ходити «грязній» (яка має менструацію) жінці 
до «сирої», бо дитина матиме виразки на тілі: 
«А єслі вже прийшла, то повинна признац-
ця, узять пшона і в пазуху всипать... Ще ж 
і приказує: “І ти така, і я така...”» [5].

Повсюдно в межах краю побутував звичай 
«стрижин». Примітно, що дитину «хрьосний» 
мав стригти на кожусі, щоб вона в майбут-
ньому була багата. На обстеженій території 
кожух залишається невід’ємним атрибутом-
символом не лише в родильній обрядовості, а 
й у весільній традиції, зокрема, в обрядовому 
посаду молодих. Цікавим є факт, що волосся 
в дитини зістригали навхрест, батьки зберіга-
ли його досить тривалий час, однак пояснити, 
з якою метою це робили, респонденти навіть 
1920-х років народження вже не можуть, що 
свідчить про остаточну втрату знань про ри-
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туально-магічний зміст обряду. Традиційно на 
Херсонщині й Миколаївщині «рубали пута», 
коли дитина робила свій перший крок; переки-
дали перший зубик через хату, щоб інші росли 
міцні; передавали дитину через вікно або бра-
ли «встрєчних» кумів, якщо вона не була хре-
щена і часто хворіла. Тим не менш, в обстеже-
них селах упродовж радянської доби стійкою 
залишалася традиція хрещення дитини. За-
галом, зважаючи на записаний нами матеріал, 
на дослідженій території інститут народного 
акушерства припинив своє існування.

Повнішою збереженістю традиційних 
форм вирізняється комплекс поховальної об-
рядовості. Можемо стверджувати, що з мен-
шим чи більшим рівнем репрезентативності у 
структурі обряду представлені всі його ета-
пи: 1) до моменту смерті (полегшення аго-
нії, сповідь, прощання); 2) з моменту смерті 
до виносу труни і початку власне похорону; 
3) поховальна процесія; 4) власне поховання; 
5) повернення з кладовища та поминальний 
обід; 6) поминальна обрядовість. Зауважи-
мо, що календарні поминання представлені 
порівняно бідно та недостатньо інформатив-
но: розповідають переважно лише про Про-
води через тиждень після Великодня. Однак 
значною інформативністю охарактеризовано 
акціо нальний склад і структуру передпохо-
вальних звичаїв та обрядів, починаючи від 
українських традиційних прикмет на смерть, 
обрядових актів і до передсмертної агонії й 
міфологічних уявлень про природу смерті, за-
кінчуючи власне процесом поховання. Зокре-
ма, найпоширенішими прикметами на смерть є 
такі: 1) атипова поведінка тварин і птахів (со-
бака виє чи риє глибокі ями; курка співає, як 
пі вень; сич кричить на хаті або на дереві тощо); 
2) сни-прикмети, які віщують близьку смерть 
(як наприклад, випадання зубів із кров’ю). 
Одноразово нами було зафіксоване уявлення, 
яке нині трапляється в «живому» побутуванні 
вкрай рідко: про персоніфіковану Смерть у ви-
гляді антропоморфної постаті в білому вбранні, 
чия поява супроводжувалася поривом різкого 
холодного вітру (с. Козачі Лагері). Фіксація 

передпоховального циклу виявила досить ре-
презентативний матеріал, починаючи від під-
готовки смертного вбрання («вузол», «узлик») 
і закінчуючи нічним перебуванням біля по-
мерлого. Доволі сталими є також заборони та 
перестороги, пов’язані із самим небіжчиком 
(не можна «стривожити» людину в час агонії; 
не можна дивитися у вікно на процесію; дити-
ні не можна спати під час похорону; вагітній 
не слід іти на похорон тощо) і деякими похо-
вальними атрибутами, а саме: з путами («ві-
рьовка», «мотузок») та водою, якою обмивали 
тіло. Також зафіксовані уявлення про магічне 
використання цих предметів – як «на добро» 
(наприклад, лікування від пияцтва), так і «на 
зло». Повсюдно ми записували і традиційні 
сюжети, які стосуються уявлення про важ-
ку смерть поганих, грішних людей або ж тих, 
кого підозрювали в практикуванні чорної магії 
та відьомстві. Основним способом прискорити 
відхід душі такої людини донедавна вважали 
пробиття дірки в стелі чи в головному сволоку.

Поховальний обряд, безумовно, зазнав су-
часних трансформацій, передусім у бік спро-
щення форм та скорочення етапів, але зберігає 
свою традиційну структуру. Очевидні зміни 
простежуються і щодо предметної сфери по-
ховального обряду, у першу чергу атрибутів 
та спорядження померлого. Так наприклад, 
у с. Чулаківка інформантка – жінка, яка об-
миває покійників, – стверджувала, що її су-
сідка поклала в труну своєму синові мобіль-
ний телефон, кажучи, що, таким чином, вона 
зберігатиме з ним зв’язок. Після похорону і 
поминального циклу жінка дзвонила синові, 
переконуючи своє оточення, що він її чує. Од-
нак, попри сучасну зовнішню форму, основа 
цього вірування є цілком традиційною та за-
снована на міфологемі посмертного існування 
душі в іншому світі. Поховання самогубців 
(у першу чергу вішальників) нині здійснюєть-
ся на спільному цвинтарі – в окремому кутку. 
Таким небіжчикам, як правило, не ставлять 
хрест, лише надмогильний пам’ятник чи дош-
ку. У с. Інгулець було зафіксоване уявлення 
про магічний зв’язок вішальників і утоплеників 
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з атмосферними явищами, зокрема з посухою 
та відсутністю дощів.

У кожному населеному пункті нами зафік-
совані міфологічні оповіді про «ходячих» мер-
ців. Традиційно вважають, що «ходити» після 
смерті й турбувати живих можуть ті, за яки-
ми гірко плачуть найближчі родичі,  особ ливо 
вночі; кажуть, що таких мертвих «приплака-
ли». Причому фольклорні тексти про прихід 
померлого родича (як правило, усе ж чоловіка 
до жінки) можна розподілити на два головні 
сюжети: 1) поява душі померлого в просторі 
дому протягом 40 днів від моменту фізичної 
смерті (у вигляді фантома, тіні, постаті по-
мерлого чи лише акустичними виявами), з 
нейтральними або негативними діями щодо 
родичів; 2) прихід вороже налаштованого «хо-
дячого» мерця до жінки протягом всього року, 
незалежно від поминального циклу. Був також 
записаний значний масив змістовних оповідей 
про сни: сни-прикмети на смерть; сни про по-
мерлих та потойбічне життя; сни, пов’язані з 
поминанням тощо. 

Насамкінець наголосимо на зростаючій 
активності місцевих громад, яка, за словами 
мешканців краю, усе більше виявляється в 
спільній готовності захищати власні права в 
різних життєвих обставинах. Серед них ви-
різняється тотальна неправомірна забудова 
берегів Дніпра, Дніп ровського лиману, інших 
річок. Окрему увагу хотілося би приділити 
с. Стара Збур’ївка Голо пристанського райо-
ну – селу з унікальною історією. Заснований 
козацьким полковником Панасом Федорови-
чем Колпаком і заселений вихідцями з Пол-
тавщини, свою історію населений пункт веде 
від 1770 року. Цікаво, що полтавський діа-
лект у місцевій говірці зберігався аж до серед-
ини ХХ ст. Головна особливість села полягає 
в тому, що його розмежу вали на дві частини: 
Стару і Нову Збур’ївку. Таке рішення було ви-
мушеним і викликаним нечуваною ворожне-
чею між заможними збурівчанами, які жили 
ближче до річки (рибалки, мореплавці, суд-
новласники), і біднішими мешканцями степо-
вої території (селяни): «Це ще було одне село. 

Потім в Олешках (в Цюрюпінську) повіто-
ва управа прийняла рішення розділити село 
на дві частини, це було вимушене рішення, 
бо це ішла війна. Ми їх лупашили, коли вони 
до нас на річку приходили, а вони вже нас 
ловили, де попало. Вони для нас були кваки, 
а ми для ніх – жабокрюки. Оце кваки і жа-
бокрюки, воно ще до сих пір залишилося. Не 
новозбурівчани, а кваки, а ми не старозбу-
рівчани, а жабокрюки. (...) Ми для ніх – за-
жралися, а вони для нас – галота. Ця війна 
закінчилась вже при мені, у семидесятих 
роках» [6].

Утім, подальша історія села може стати  
своє рідним прикладом зразкового самоуправ-
ління сільської громади. Своїм підйомом Стара 
Збур’ївка завдячує сільському голові Віктору 
Васильовичу Маруняку. Історик за освітою, 
Віктор Васильович щиро переймається етно-
культурною спадщиною села. Так, за його 
ініціативи планується відтворення місцевим 
дитячим фольклорним колективом «Перепі-
лочка» більше сорока автентичних пісень дру-
гої половини ХІХ ст. на основі записів пись-
менниці Л. Березіної. Ще одним проектом 
сільського голови є перейменування вулиць. 
Ентузіасти на чолі з Віктором Васильовичем 
поставили собі за мету повернути колишні на-
зви на рівні свідомості односельчан. Так, на 
вул. Червонофлотській, колишнє місце прове-
дення ярмарків, на зупинці активісти встано-
вили напис «Ярмаркова». У селі діє молодіжна 
громадська організація «Дніпрова чайка», яка 
організовує святкування Івана Купала, рок-
фестивалі та свято вогню, збирає кошти для 
відновлення унікальної дерев’яної Свято-Тро-
їцької церкви ХVIII ст., проводить екскурсії 
та лекції з історії села, працює з молоддю, 
організовує кінопокази, спортивні та навчаль-
ні заходи. У 2010 році активісти зняли доку-
ментальний фільм «Історія Старої Збур’ївки» 
(у двох частинах), який став переможцем на 
Міжнародному телефестивалі в Польщі. Ста-
ра Збур’ївка вразила не лише своєю багатою 
історією, а й високим рівнем самосвідомості 
її мешканців. Тут також довгий час тривають 
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судові процеси за право місцевих мешканців 
мати вільний доступ до води. Жителі пере-
конані у власній правоті і готові боротися до 
остаточної перемоги, адже очолює цю бороть-
бу сильна й смілива людина, яку знають і під-
тримують у всій окрузі. 

Як і в часи О. Афанасьєва-Чужбинсько-
го, мешканці Херсонщини віддають належне 
пам’яті про козаків, адже на її території місти-
лися дві Січі – Кам’янська й Олешківська, зи-

мівники, козацькі хутори. Недаремно в тексті 
гімну Зміївки є такі рядки: 

Козацька здавен, українська земля, 
Для нас родовою ти стала.
До тебе прийшли ми і зблизька, й здаля,
Чужими ти нас не назвала

(сл. М. Братана, муз. В. Другальова).
Тож етнографічне дослідження Степового 

краю триває.
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ВІДЛУННЯ ДАВНІХ ТРАДИЦІЙ  
НА ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ПОЛІССІ  

(за польовими дослідженнями села Надинівка  
Чернігівської області)

Зоя Гудченко

УДК  728.6(477.51)

Село Надинівка Козелецького району Чер-
нігівської області, що розташоване на лівому 
березі швидкоплинної Десни в оточенні луків, 
лісів та ланів, приваблює етнографів яскравою 
регіональною своєрідністю, не втраченою ще й 
сьогодні.

Ці землі були заселені ще в глибоку дав-
нину, одне з поселень – у добу неоліту, 
три – у добу бронзи, ще три – у VIII–III ст. 
до н. е. [2, с. 331]. Власне поява с. Надинівка 
датується в деяких джерелах XV ст. [1], в ін-
ших – часом першої писемної згадки названо 
1670 рік [2, с. 711].

На початку 1970-х років у селі нараховува-
лося 360 дворів, 815 мешканців, а на початку 
2013 року – 115 дворів, 206 жителів. Разом 
із приєднаним в останні роки до с. Надинівка 
сусіднім хутором Копачів ця кількість скла-
дає 136 дворів, 236 осіб. Поступове вимиран-
ня старшого покоління селян та відтік молоді 
в міста в пошуках роботи незначною мірою 
компенсується дачною забудовою приїжджих 
людей, які або купують та модернізують старе 
житло, або ж споруджують на місцях поперед-
ніх розвалених будівель нові котеджі.

Планувальною віссю села є головна вули-
ця, що має хвилясті окреслення, а наближаю-
чись до Десни, розгалужується на три гілки, 
скеровані до річки. Забудова вулиць – пере-
важно двобічна, лише при в’їзді з боку с. Кра-
силівка й місцями по вулицях Набережна та 
Зелена – однобічна. Це пов’язано з низин-
ними (затоплюваними навесні) ділянками, де 
утворюються ковбані та заболочені луки. Від 
головної вулиці відгалужуються короткі глу-
хі провулки. Десна змінювала своє русло в 
час паводків, тому деякі частини села пішли 
під воду.

Архітектурно-ландшафтне обличчя села ви-
значається його надрічковим розташуванням, 
помітним впливом водних компонентів (Десни, 
Старухи, Рівчака). Волога місцевість сприяє 
тому, що сільські вулиці вподобали численні 
сім’ї лелек, які звили гнізда чи не на кожному 
стовпі й так прилюдно опікують своїх нащад-
ків. Порівняно неглибокий рівень ґрунтових 
вод спричинив і таку особливість с. Надинів-
ка, як значна кількість колодязів на вулицях – 
«журавлів» з мальовничими силуе тами зводів.

Природні умови цієї місцевості визначили 
також заняття селян: найдавніші – мислив-
ство, рибальство, збиральництво, потім – 
скотарство, землеробство, певні ремесла та 
промисли. Ліс як будівельний матеріал, лісові 
дари (гриби, ягоди, горіхи), а також просторі 
луки (косовища) – це ті природні багатства, 
які вабили сюди перших поселенців і не втра-
тили своєї вартісності й дотепер.

Як згадують старші респонденти, завдяки 
цій благодатній землі навіть у роки голодомо-
рів 1932–1933 та 1947 років майже ніхто із 
селян не помер від голоду. Риба, ягоди, гриби, 
трави допомогли вижити.

Із лози, що росте скрізь по берегах і луках, 
плели огорожі, стіни господарських будівель, 
корзини, верейки, кошики для риболовлі. Вер-
бу, яку люди садили на своїх обійстях та біля 
тинів, використовували в будівництві, а також 
з неї робили жлукта для вибілювання полотна, 
дуплянки для бджіл тощо. Лозоплетінням до 
останнього часу займався майже кожен чоловік. 
Кошики використовували самі, а також про-
давали під час ярмарків у райцентрі Козелець 
та більших селах. До речі, у с. Надинівка теж 
улаш товували ярмарки, особливо до Другої сві-
тової війни. Там продавалося все, крім худоби.
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Хати будували переважно із сосни «у 
зруб», стіни робили з тесаного дерева або 
круг ляка, обмазували й обов’язково білили 
зовні і зсередини. Стеля із дощок «внаклад» 
спиралася на попередні балочки – «полутрям-
ки», а ті вже – на поздовжній «трям» (сволок), 
що йшов посередині 1. Хати були переважно 
дводільні («хата – сіни»), інколи – тридільні, 
разом з коморою або хатиною. У сінях трапля-
лося двоє зовнішніх дверей 2, стіни господар-
ських будівель були, як згадувалося, плетені 
або шальовані, з дощок. Усі споруди крилися 
соломою. Проте зараз вони давно вже пере-
криті шифером та іншими матеріалами сучас-
ного виробництва.

У с. Надинівка аж до 1980-х років була 
двоповерхова пристань на Десні для паса-
жирського й вантажного річкового транспор-
ту: «Бази стояли, зерно возили на склади і 
тут грузили у баржі, і відправляли кудись на 
Дніпро петровськ, тютюнова база була – увесь 
район звозив чи навіть область, і тут пресували 
кулі у баржі. Возили дрова з лєсу. Понад Дес-

ною стильки понакладають метрівки у баржі і 
десь у воєнщину кудись відправляли. Крейду 
звідкісь привезуть і вигружають на березі у 
нас» 3. По Десні курсували катери, пароплави, 
баржі. Річка була такою широкою, що баржі з 
причепами могли плисти у два ряди. За остан-
ні кілька десятиліть річкове сполучення зане-
пало, пристань перестала існувати.

На Десні стояли водяні млини. Навіть при 
колгоспі працював один з них, мірошникам за 
роботу нараховували трудодні. Млин – «таке, 
як хата, на два дуби – акі товсті колоди на 
плаву. Лопасті такії, шоб бистра ́ крутила. На 
березі поряд копається яма, в неї вкидається 
брусок, прикидається грунтом, приштахову-
ється веровками, сами плели веровки коноп-
ляниї» 4. Тобто водяні млини на так званих 
«дубах» були на плаву, на відміну від млинів 
біля греблі, що стояли на землі або на палях. 
Млини на річках прив’язували до берега, щоб 
їх не знесла течія.

Були в селі й вітряки на пагорбах, шатро-
ві, у яких повертався тільки верх із крилами, а 
корпус нерухомо стояв на землі 5.

Функціонували також у с. Надинівка ко-
пачові кузні, ще в колгоспні часи.

Старші селяни добре пам’ятають не тільки 
виснажливу працю, але й розваги: молодіжні 
вечорниці, храмові та календарні свята (Різд-
во, Великдень, Івана Купала, Трійця та ін.).

Завдяки гурту зацікавлених осіб збері-
гаються й популяризуються серед населен-
ня культурні надбання с. Надинівка. Адже 
зав жди в селах та на хуторах лунала музика, 
співи. На вечорницях грали на баяні, мандо-
ліні, гітарі, балалайці, бубні, навіть скрипці. 
У 1980–1990-х роках квартет музик часто ви-
ступав на сцені місцевого будинку культури. 
А тепер створено народознавчий клуб «Спад-
щина», куди входить однойменний фольклор-
ний ансамбль, душею якого є керівник Ста-
ніслав Якович Давидко. Члени ансамблю: 
директор будинку культури Світлана Олек-
сіївна Мельник, художній керівник Галина 
Марківна Садовенко, бібліотекар Ніна Дмит-
рівна Кисла (вона продовжує культурниць-

Майстер лозоплетіння О. І. Ольховик 
та його вироби. с. Надинівка 

Козелецького р-ну Чернігівської обл. 
2013 р. Світлина З. Гудченко
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ку місію свого батька – майстра на всі руки 
Дмитра Івановича Дарнопиха, який колись 
для старого клубу робив усі меблі власноруч, 
писав плакати). Для сучасного фольклорного 
ансамблю його організатори пишуть сценарії 
свят, проводять репетиції, виступи, мобілізу-
ють учасників на виготовлення костюмів тощо. 

Серед заходів клубу «Спадщина» – різдвяні 
конкурси на кращі колядки й щедрівки, ново-
річні віншування вулицями села, посиденьки 
«Моя хустина калиною палахкотить», свята 
Івана Купала (навколо «Мареноньки»), Трій-
ця, старовинний обряд «Коси, коса, допоки 
роса» та ін. У бібліотеці створено краєзнавчий 
куточок «Краю мій рідний», де експонова-
но деякі вироби місцевих селян, сплетені не-
величкі тини, у які зверху встромлені квіти: 
маки, соняшники, волошки. На ляльці – ви-
шивана хрестиком сорочка, віночок із різно-
кольоровими стрічками. У кутку – малюнки 
юних художників. Привертає увагу виставка 
книги «Безсмертний Кобзар»: на тлі рушника, 
вишитого прабабусею Н. Кислої ще до рево-
люції, – Кобзар, чорнильниця, гусяче перо, 
гасова лампа. Є в бібліотеці невеличка вистав-
ка дитячих виробів та куточок читача.

У 2012 році бібліотека в с. Надинівка була 
визнана кращою бібліотекою року в Чернігів-
ській області, а її натхненна господиня нагоро-
джена дипломом і подарунком 6.

Учасники клубу «Спадщина», переважно 
пенсіонери (колишні вчителі), – як одна сім’я. 
Вони підтримують один одного, вітають з юві-
леями, відвідують людей похилого віку. Навіть 
їздили до сусідів святкувати з ними День села. 
А головне – члени клубу глибоко шанують 
народні традиції і роблять усе можливе для 
їх збереження. Їхній приклад, любов до рідної 
пісні, прадідівських звичаїв та обрядів гідні 
поваги, наслідування, державної підтримки.

Куточок у сільській бібліотеці 
«Безсмертний Кобзар». с. Надинівка 
Козелецького р-ну Чернігівської обл. 

2013 р. Світлина З. Гудченко
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ

Мушинка Николай. Четыре пражских издания произведений Тараса Шевченко периода Второй миро-
вой войны. В статье рассматривается место Праги в истории украинистики и история четырёх изданий сочинений 
Т. Шевченко периода Второй мировой войны. В каждом из этих изданий цензура Протектората Чехии и Моравии 
вычеркнула из его стихов и примечаний к ним места с отрицательной оценкой немцев. Вопреки всему, эти издания 
сыграли важную роль в борьбе украинцев за свободу и независимость своей страны. В шевченковедении Советского 
Союза и сателлитных стран эти издания запрещено было вспоминать. Исследователи не берут их во внимание и 
сегодня. Автор призывает к их переизданию по случаю 200-летия со дня рождения Т. Шевченко в 2014 году.

Ключевые слова: Тарас Шевченко, «Кобзарь», Прага, Протекторат, Евгений Вировой, Дмитрий Дорошенко, 
Степан Сирополко, Леонид Белецкий, Юрий Тищенко.

Степовик Дмитрий. Вера Тараса Шевченко: некоторые контроверсии. В статье анализируется отношение 
Тараса Шевченко к христианству вообще и к православной вере в частности; доказывается глубокое уважение Та-
раса к Библии, Церкви, евангельским истинам Господа Иисуса Христа; подчёркивается влияние христианства на 
его литературное и художественное творчество; опровергаются неправдивые утверждения, будто бы Шевченко «мог 
быть» атеистом или критиком Священного Писания.

Ключевые слова: христианство, Церковь, обряд, Богородица, творчество.

Грица София. Три составляющие фольклорной проекции в поэзии Тараса Шевченко. Среди составляю-
щих фольклорной проекции в поэзии Т. Шевченко автор выделяет: 1) ландшафтно-исторический образ Украины; 
2) систему связанных с ним тем, фабул, жанров народной эпики и лирики; 3) версификацию со значительной долей 
коломыечного стиха, его смысловой и акцентной модификацией, а также свободными переходами в другие силлаби-
ческие структуры. Выраженные поэтом в национальной форме мировые мифологемы – судьбы, несправедливости, 
христианской морали (перепевы Библии), его миссионерские пророчества – определили огромную роль Т. Шевчен-
ко в развитии национального самосознания и место в мировой культуре.

Ключевые слова: проекция фольклора в поэзии Т. Шевченко, образ Украины, темы, фабулы, версификация.

Бондаренко Галина. Из истории исследования одного сюжета в творчестве Тараса Шевченко (аулие-
агач). В статье излагается история исследования казахского периода творчества Т. Шевченко, в частности поэзии 
«У Бога за дверью лежала секира»; анализируются различные версии, касающиеся фольклорно-этнографических 
источников сюжета и символики священного дерева, которые рассматриваются в хронологическом порядке.

Ключевые слова: творчество Т. Шевченко, священное дерево, история исследования.

Борисенко Валентина. Живописное наследие Тараса Шевченко в контексте визуальной антропологии. 
В статье затронута проблема истоков такого направления науки, как визуальная антропология, которое предполага-
ет точную фиксацию культурно-бытовых реалий. К зарождению научного направления можно отнести и творчество 
Тараса Шевченко, который, сотрудничая с Археографической комиссией, исходил из научного подхода при изобра-
жении быта украинских крестьян того времени. Рассматриваются также вопросы дальнейшего развития визуальной 
антропологии с возникновением фотографии.

Ключевые слова: Тарас Шевченко, рисунок, визуальная антропология, фотография, быт, традиционная 
 культура.

Иваницкий Анатолий. Примечания к типологии родильно-крестинных песен и обрядности. В статье 
предлагается новый взгляд на особенности песен, исполняемых в обрядах родин и крестин. Отличия этого вида пе-
сен от иных обрядовых мелодий и недостаточно чёткая типология музыки является следствием конвиксии – комп-
лиментарного объединения узкого круга людей с однотипным бытом и родственными связями.

Ключевые слова: обрядовый фольклор, родины, крестины, мелодия, структура, функция. 

Хай Михаил. «Музыкальные инструменты украинского народа» Игнатия Хоткевича. На пути к со-
временным систематикологическим дискурсам. В статье автор на основе сравнительного сопоставления отличий 
между первым и вторым изданиями известной монографии И. Хоткевича «Музыкальные инструменты украин-
ского народа» излагает диалектически спорные взгляды известного исследователя традиционного инструментария 
украин цев, пытаясь углубится при этом в сложные детерминирующие их проявления того времени.
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В эпицентре концепции исследования находится вечная проблема сложных трансформационных процессов авто-
хтонного и привнесённого инструментария и осознания его идентичности на уровне «свой» – «чужой». В результате 
автор доказывает спиралеобразный характер трансформирования традиционных народных музыкальных инстру-
ментов на всех этапах их эволюции, включая современный.

Ключевые слова: систематика народных музыкальных инструментов, И. Хоткевич-этноинструментовед, сис-
тематикологический дискурс, звуко идеал традиции, китч инструментальный.

Мушкетик Леся. Венгерская революция 1848–1849 годов в исследованиях Владимира и Георгия Вер-
надских и украинский песенный фольклор об этих событиях. Статья посвящена юбилею известного украинского 
учёного академика Владимира Вернадского, в кругу широких интересов которого были и исторические события 
того времени, происходившие на Закарпатье, в частности революция 1848–1849 годов. Исторические разыскания 
отца (Владимира) и сына (Георгия) Вернадских помогают лучше понять отношение народа к вождю революции 
Лайошу Кошуту в западноукраинских народных песнях. Сделан анализ основной тематики и поэтики этих песен, 
их историзма.

Ключевые слова: Владимир Вернадский, Георгий Вернадский, венгерская революция 1848–1949 годов, Ла-
йош Кошут, украинский фольклор, песни, историзм.

Мельник Ярослав. Региональная культура как предмет научного исследования. В статье рассматривается 
состояние культурно-художественной жизни Ровенщины на примере анализа монографии С. Виткалова «Ровенщи-
на: культурно-художественный потенциал в парадигмах современности».

Ключевые слова: Ровенщина, современная региональная практика, искусство, исследование.

Даниленко Святослав. Художественная деятельность Сергея Дурдуковского. В статье раскрывается 
жизненный и творческий путь оперного певца, педагога, общественного деятеля Сергея Фёдоровича Дурдуковского. 

Ключевые слова: искусство, опера, новая семейная история, культура.

Иваневич Лилия. К особенностям классификации женской нательной одежды украинцев Подолья. Благо-
даря анализу известных и малоизвестных работ в статье раскрывается проблема формирования общей и единой 
классификации женской нательной одежды украинцев Подолья. Подаётся сравнительная характеристика и научная 
оценка разных источников ХХ – начала ХХІ века, посвящённых исследованию украинской народной сорочки и 
особенностей её классификации.

Ключевые слова: народная нательная одежда, украинцы Подолья, женские сорочки, историография, класси-
фикация, рукав, горловина, пазуха, манжеты, воротник.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



120

SUMMARY

Mykola Mushinka. Four Editions of the Taras Shevchenko’s Works in Prague during the World War II. Author’s 
attention to history of edition of Taras Shevchenko’s works in Prague is completely naturally determined. It was here, in 1918, a 
poem by T. Shevchenko “A heretic” was published as a separate edition in Ukrainian (with Roman alphabet) with parallel trans-
lation to Czech language by Frantishek Tikhyj. The next page of Prague Shevchenko Studies was connected with creation in 
1925 in Prague of Museum of Liberation Struggle of Ukraine (MVBU), and later – a department in this Museum. Thanks to 
persistent work of its employees, on March 12, 1938 on a special exhibition in the National Museum of Prague a big collection of 
Shevchenko Studies was presented, devoted to 125th anniversary from poet’s date of birth. In the next, 1940, Ukrainian commu-
nity of Prague decided to issue representative reissue of famous Kobzar because of its 100th anniversary of publication. Dmytro 
Doroshenko (a head), Dmytro Antonovych, Stepan Siropolko and Yevhen Vyrovyj became members of preparatory committee. 
The most responsibility was put on Yevhen Vyrovyj. Base of reissue was so called “folk edition” of Kobzar on 1921. But pub-
lication of foreword, footnotes and explanations to the texts with authorship of Vasyl’ Simovych exposed him to danger. At that 
time he worked as professor of Lviv university. And Lviv by itself had already become part of USSR. That is why Dmytro 
Doroshenko, a professor of Ukrainian Free University joined to writing of foreword (including poet’s biography), to archeographic 
elaboration of the texts. But important obstacle on a way of reissue initiators became Protectorate censorship, introduced by occu-
pation German authorities. In the result of long negotiations editors had managed to defend issue of “Kobzar” only without several 
lines from the poems with expressions of “anti-German” and “freethinking” character. Besides, in the edition itself crossed lines 
were remained free, and therefore – marked. A bibliographic chapter was added to the edition with approximately 100 positions 
that covered works about life and art of the poet. During the Second World War three other editions of T. Shevchenko works 
were published. They were marked as: year 1941 (edited by Leonid Bilets’kyj, with analytical article of a compiler to every work 
and footnotes; year 1943 (edited by Oleksa Prykhod’ko, taking into account works not only D. Doroshenko, A. Bilets’koho, 
P. Zajtseva, but also Soviet Shevchenko Study researchers of 1920-s); year 1944 (edited by P. Bohats’kyj, V. Doroshenko). 
As a foundation of 1944 edition texts were taken from two-volume of selected works of T. Shevchenko, published in 1939 of the 
Institute of Ukrainian Literature of T. Shevchenko of Academy of Sciences of UkrSSR (Kyiv) edited by home editions of Borys 
Yakubovs’kyj (already repressed by that time). During Soviet Ukraine all these editions were on strict special storage.

Jurij Bacha. My Understanding of the Meaning of Taras Shevchenko. The author considers figure of Taras Shevchenko 
through prism of his contribution for Ukraine and for Ukrainian people. He is convinced that here Kobzar has done more that 
whole armies and hundreds of other “sons of the Motherland”. Meanwhile Ukraine had not completely realized magnitude and 
meaning of Shevchenko, his heritage for Ukrainian people and his state.

There is no similar author in world literature that, being inside a society, would criticize this society so sharply. One of the 
leading motives of all literary-public poet’s activity is struggle against tsarism. 

There is no such figure in whole history of Ukrainian people who would better than Shevchenko understood essence of 
Ukraine and Ukrainian people. It refers to specificity, peculiarities and differences of their life and development, their history, 
culture, physiology, dependence of their fate from domestic and foreign factors.

Here a logical question arises: how do we uses heritage of our genius – his vision of past and contemporary for him life 
of Ukrainian people and his prediction of further fate of people and their state. Whether prediction of Taras Shevchenko has 
become an object for analysis of contemporaries? The author sorts out two possible ways, two perspectives of development of 
Ukraine and Ukrainian people – such ones that had been view by the poet that that remain actual even today. First of all, this 
is awareness of urgent need to get rid of heritage of imperial traditions. In practice this means protection of ideas: freedom of a 
person, national independence and enjoyment of full rights. Also poet’s call “not to look for alien good” remains actual.

Many things have changed, many things have disappeared, but a lot of non-human had remained and multiplied, a lot of 
have transformed from previous practices of the empires. But, having Shevchenko with his exact universal view over our freedom 
and misfortune, over our past and over our possible future, we cannot – we do not dare – to stop fighting for final victory of 
our people.

Further fate of our people and their (but also our) state depends on each of us. From the fact to what extent continuers 
of Shevchenko’s traditions will help to the people in his struggle (and author includes to such continuers intellectuals as well), 
realization of dreamed goal will depend: to overcome incredibly strong pressure, huge influence of remains of the empires and 
to really built declared free and independent democratic Ukrainian state. It is necessary to begin solving this incredible difficult 
task already now.

Dmytro Stepovyk. The Taras Shevchenko’s Faith: Some Controversies. No! Shevchenko was not an atheist. Shevchen-
ko was not a heretic. Shevchenko was not а vurdalak-vampire. This is how he is presented by those who hate everything Ukrain-
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ian. Everything Ukrainian is a bone in their throats. How many examples we have in Bible and in civil history of civilizations, 
when everything truthful, sacred, worth praise and following after was an object of hatred of devil’s children. What else can be 
said when Son of the God by himself was murdered and nailed to a cross? Shevchenko for us is a big patience that is one of the 
biggest in virtues of Christianity. “And for my name you all will be hated. And who will have patience up to an end, he/she will 
be saved” (Holy Scripture from St. Mathew, 10:22). “In your patience possess ye your souls” (Holy Scripture from St. Lukе, 
21:19). “Consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials, for you know that the testing of your faith produces 
perseverance. And let perseverance be perfect, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing.” (The Epistle of 
St. Apostle James, 1:2–4).

Here are gospel testimonies that almost word-for-word touches Shevchenko’s fate. Despite having been presented as a 
“revolutionary”, he, to the contrary, bore with obedience. As a matter of fact, he was condemned to 10 years of exile for nothing. 
And if tsar Nikolas did not die, this vindictive and actually non-Christian man, this penal servitude for Shevchenko could last 
further. He could, like his friend, an artist from Petersburg Vasyl’ Shternberh, escape from this exile and get to Rome, where in 
famous Rome Academy of Arts he wanted to improve himself. But he did not do this – he bore to an end, diddled his health, 
showing obedience of a lamb, given as a victim: really, as apostle says, “testing of your faith produces perseverance”. And let us 
not think that this is an artificial binding of gospel truth to fate of one talented Ukrainian. This is the way it is. Because this was 
confirmed by many real that-time eyewitnesses. 

Sofia Gryza. Three Components of the Folk Views in the Taras Shevchenko’s Poetry. Taras Shevchenko is first of all 
a folk poet with a very bright face of national artist and prophet. His poetry, filled with people’s energy, already in new hypostasis 
easily became adapted with folklore.

Overfilling of Shevchenko’s poetry with protest against injustice, violence, moods of rebelliousness counterbalances with a 
need of moral efforts, appeals to high intellect, to Nature, its beauty and harmony. This is that founding cosmogonist concept 
that dominates in folklore (in devout attitude toward stars and elements – sun, moon, sky, stars, wind, rivers (Dnieper, Dan-
ube)) that is present in folk poetic parallelisms. Rather clearly can be recognized in his art epos, organically tied with history 
of people (“Haidamaks” (“Hajdamaky”), “Hamalia” (“Hamalija”), “Cold Ravine” (“Kholodnyj Yar”) etc), lyrics – the 
biggest massive devoted to love, family and strata relations, philosophical lyrics, jocular-humorous poetry. All this is a projec-
tion of light of folklore universe, its inner energy, filled with folk spirit, articulated with clear language of Ukraine, namely – its 
central-Dnieper heart.

Among parts of folklore projection in poetry of T. Shevchenko the author separates: 1) landscape, historical image of 
Ukraine, coded in genetic conscience of the poet; 2) System of connected with him topics, plots, genres of folk epic and lyrics; 
3) rhythms and structure of works, organically united with folk songs, ballads, and poet’s own experience whom contemporaries 
have confessed to be the best performer of folk songs. The most analogies with folk songs can be found in Shevchenko’s lyrics. 
Kobzar is a medium between the poet and people, close to his understanding about divine human being, “folk representative”. 
This name was given to Shevchenko’s main poetic creation.

Meanwhile more than 60 Shevchenko’s poets as folk ones returned into folklore. His poetry had a strong influence on all 
motion of folklore and literary processes of the XIXth century, on formation of national consciousness of Ukrainians of future 
generations. It was hypersensitivity – of Shevchenko’s genius, taking root in his ground, in his Nature, in all living on earth, 
in people’s anxieties that had given him prophet foresight. Expressed by the poet in national form world mythologems – fate, 
injustice, Christian morality (retelling of a Bible), his missionary oracles have defined huge role of Taras Shevchenko in develop-
ment of national self-consciousness and place in world culture.

Halyna Bondarenko. From the History of a Plot in the Taras Shevchenko’s Works (auliie-agach). The author ex-
plores Kazakh folklore-ethnographic sources of poems and prose of Kobzar. In particular, the author analyzes folklore credibility 
of poem’s motives “An axe lied behind God’s door” (“U Boha za dveryma lezhala sokyra”) (1848). It tells how an axe, stolen 
by kajmak (A Kazakh) from God, seven years cut trees, having transformed flourishing area in dry Kazakh steppe with the only 
tree. Worship to sacred groves, trees has been being cultivated in Kazakhstan for a long time. It was assumed that an image of 
sacred tree auliie-agach, to which Kazakhs are worshipping, is only a creation of his artistic imagination, because such legend 
was not found. And this worship had been depicted by T. Shevchenko in a poem “An axe lied behind God’s door”, as well as 
in a narrative “Twins”. Specialists in T. Shevchenko art also had proposed other versions of folklore-ethnographic sources of a 
plot and explanation of image of a lonely tree, including those that have social-political foundation.

Meanwhile in 1938 in connection with preparation for celebration of 125-th anniversary from Kobzar’s birth, Institute of 
Ukrainian folklore of Academy of Sciences of UkrSSR (now – M. Ryl’s’kyj Institute of Art Studies, Folklore and Ethnol-
ogy of the National Academy of Sciences of Ukraine (IMFE) three expeditions took place where 22 brigades of researchers 
worked. With a goal of search of folklore sources of T. Shevchenko and memoirs about him to Orenburg oblast (then – 
Chkalovs’ka obl.) I. Voloshyn was sent. Later field notes of a researcher in Kazakhstan were published in an anniversary edition 
of a journal “Ukrainian Folklore” (1939). Among them “Kazakh Legend” was, though with cuts. The author found typewritten 
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version of I. Voloshyn field note in personal fond of music and folklore researcher Mykola Hrinchenko that is being kept at the 
Archival Scientific Fonds of Manuscripts and Phono-Recordings of IMFE (f. 36–3, unit 510). This version of legend text 
allows rating it as a cycle of legends about expulsion of a human being from heaven. He/she who violated bans, set by God, and 
had to answer for own actions. Catastrophe of deserting was caused by human sins. Because of communication with nature with 
a “language of an axe”, a human being was doomed to further living in spoiled with his/her own hands world. Image of a sacred 
tree is both remind for people about heaven times of their being in the past and warning for the future.

Olexandr Naiden. Problems of Mythologization and Demythologization in the Ukrainian Culture (Lamentations 
of Shepherds: Folk Ones and Taras Shevchenko’s). In the center of analysis is a poem of T. Shevchenko “I Was Thirteen” 
(“Meni trynadtsiatyj mynalo”) and “Lamentations of Shepherds” (“Plach pastukhiv”), published in 1898 in a book “Life and 
Art of the Peasants of Kharkiv province” (edited by V. Ivanov) (Kharkiv, 1898. – Vol. 1. – P. 328). Comparison of artistic 
poetic text and text of tragic-ironic “lamentations of shepherds” had indicated that foundation of plot start of both lamentations 
are motives of “having oversleeping” of someone’s fate, searches of someone’s own place in living space, awareness of someone 
being deprived of something by God, being alien in this world. Lost by a shepherd (in a text: “shtyri-byri and also seven hun-
dreds and four”), even taking into account mysteriousness of item of loss itself – is residual, it is impossible to return it (“After 
coming home, father beats me, mother abuses, wife turns out”). A result of all hero’s actions, and this is mainly going up and 
down (exit to a grave, and taking a look at wide valley) turns out to be only his defeat. Instead of hope to see lost, ghosts and 
phantoms are waiting for the hero (“something is turning white, something is turning grey”). Also, hero has nothing to gain. 
Analyzing a text of “lamentations of shepherds”, the author first of all stresses that it has signs of entropy demythologization, 
because hero does not have positive perspective.

A hero of T. Shevchenko’s poem “I Was Thirteen” is also a shepherd. The poem also has an element of lamentations. Image 
of hero is depicted in motion, and this is also motion of searches. But his trips are, despite of being imaginative, are mysterious-
attractive. This roaming is through three worlds: world of everyday reality (“I herded lambs... The sun’s rays warmed but did 
not sear!”), hellish world (“It turned into a ball of fire, / And set the world ablaze”; “The hamlet’s drab and poor”) and world of 
sublimated reality (“It was as though the sun had smiled, / As though all things on earth were mine, / My own... the orchards, 
fields and groves!...”). Here the poet uses typical folklore methods, depicting the worlds, each of which has own sun. As well as 
in many myths and fairy tales an assistant appears: a girl who was making selection of hemps at a road. Having heard lamenta-
tions of a child-shepherd, she “…came / Across the field to comfort me; / She spoke a soothing phrase / And gently dried my 
weeping eyes / And kissed my tear-wet face....”. It was this sacral kiss, this divine-human participation has become the Resur-
rection, and thus – exit of a hero from the beyond hellish world into a world of hopes and accomplishments. In such a way a poet 
is breaking through chaos of blind indeterminacy, through inertness of existence among ghosts and phantoms, through despair 
of everyday futility of efforts – into new life space.

The author is convinced that these two works are actual regarding contemporary situation in Ukraine. In any case their col-
lisions and plot-situation factors are peculiar correlation of modern Ukrainian reality.

Valentyna Borysenko. Taras Shevchenko’s Paintings in the Context of Visual Anthropology. Visual anthropology 
becomes a powerful source for study of cultures. It is possible to deeply study both ethnic group and a human being in particular 
resting upon a specific documentary foundation – photo documents, video materials, photographic art, graphic arts, painting. 
Documentary sketches and photographs give an idea about physiological condition of a human being, his/her tastes in fashion, 
attitude towards traditions and rituals, leisure, religion. T. Shevchenko’s achievement in the sphere of ethnography is connected 
with exact fixation by him of such realities as family and public everyday life, folk traditions, and wedding rituals. The poet 
devoted special attention to sketches of religious buildings, in particular: Praised Cathedral (Voznesens’kyj) in Pereiaslav, 
Cathedral in Kyiv, Bohdan’s Church in Subotiv, Pochajiv Monastery (Lavra) and many others.

The author ties the sources of visual anthropology in Ukraine with T. Shevchenko’s idea about publication of “Picturesque 
Ukraine” (“Zhyvopysna Ukrajina”) (1843). He had serious intentions of not only highlighting of history of his Nation, but 
also of fixation of living beauty of Ukraine. He understood well that exact and detailed representation of ethnographic items, in 
particular, of folk dwelling and clothes will have an important scientific meaning. It is from here filigree exactness of his paint-
ings comes from; paintings that have been made on ethnographic topic (“Starostas” (“Starosty”), “Judicial Council” (“Sudnia 
rada”).

Collaboration of T. Shevchenko with Archeographic Commission (1845–1846) allowed him a possibility to deeply dip in 
folk life, to gather numerous pieces of information from material and spiritual culture. This resulted into paintings “A Peasant 
Family” (“Selians’ka rodyna”), “A Blind Man” (“Slipyj”), “Widow’s House in Ukraine” (“Vdovyna khata na Uкrajini”), 
“A House over Water” (“Khata nad vodoju”), “Peasant Homestead” (“Selians’ke podvirja”), “Isolated Farmstead in Ukraine” 
(“Khutir na Ukrajini”), “In Reshetylivka” (“V Reshetylivtsi”), “Hovel of Striuchko” (“Kurin’ Striuchka”), “A house close to 
a River” (“Khata bilia richky”), “Parents’ House” (“Khata bat’kiv”) and many others, painted mostly on territory of Middle 
Over-Dnieper Region (Poltava, Kyiv, Chernihiv regions).
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With appearance of photographs, M. Hrejm from Kam’ianets’-Podil’s’kyj was one of first who began with documentary 
fixation of folk culture items. 

The next periods of visual anthropology in Ukraine are connected with scientific collections of paintings and photographs 
of I. Honchar, M. Babak, V. Koziuk. In commemoration of two hundredth anniversary from date of birth of T. Shevchenko 
an artist M. Babak prepares voluminous edition of photo documents of rural amateurs from Kyiv and Poltava regions. Photo 
documents with detailed fixation of numerous elements of material and spiritual culture and population of Shevchenko region will 
visualize dynamics of changes in traditional culture of Ukrainians. 

Anatolii Ivanyts’kyi. Comments upon the Types of the Puerperal and Baptizing Songs and the Rites. Permanence 
of ritual actions in all religions is caused by a factor of sanctity. But sanctity (and religious faith in general) influence not on 
intellect, but on feelings. That is why one of the most important signs of a ritual is musical structure. From neolith times it keeps 
differentiated intonation-semantic outlines. Not accidentally bathe (kupel’), wedding an other musical-ritual types got name of 
tune-formulas: defining of them have distinctive rhythm-structural construction, typical for certain ritual and different because 
of this from musical types of other rituals.

Songs (both content and music) in birth-baptizing traditions are grouping around birth, and later – baptism. Meanwhile 
typologically defined rhythm-structure is absent in them. Its musical typology does not have so brightly defined centripetal 
pivot as, for instance, semantic tunes of a calendar or wedding. Melodies are allegedly “pulverized” among thematic types and 
families of folklore (everyday, humorous, dancing, cradling, even ballads).

A wedding initiates biological reproduction, but birth and baptism manifests a law of kin reproduction. That is why, to 
author’s mind, birth and baptism lacks clearly defined sacral-musical formulas: there is no need to намовляти – initiated in 
wedding fetus is already present. Thus in the foreground in birth practical magic comes (charms, folk medicine, midwifery – 
“babkuvannia”). And in baptism all these “remains” of sanctity are being removed and profane events (deprived of sacredness 
and magic) – jokes, games, dances and elements of sexual freedom in relation between godfather and godmothers of ones’ child. 
Here in he foreground comes not content of a text (poetic formulas), but a function. A function in folk tradition is an object of 
research of ethnography and ethnomusicology. But this does not mean that ethnographic and musical-structural components are 
always in typological relations.

Distinction of this type of songs from other ritual melodies and not clear music typology is a result of convection – compli-
mentary union of a narrow circle of people with of similar-type everyday-life and family relationships. Birth-baptism tunes serve 
conviction (group and single in comprehension of “mass”) singing. On level of contemporary knowledge and methods of histori-
cal researches birth and baptism ceremonial rites demands complex attitude, and also, coordination of efforts of ethnographers, 
ethnomusicologist and philologists.

Mychailo Khai. Hnat Khotkevych’s «Musical Instruments of the Ukrainian People». On the Way to the Modern 
Systematic Discourses. The article explores dialectically contra dictionary views of a famous researcher of traditional tools of 
Ukrainian Hnat Khotkevych. Penetration into complex display of that time that had determined them, became possible thanks 
to preparation and publication in 2012 of a second edition of fundamental monograph “Musical instruments of Ukrainian peo-
ple” of this prominent Ukrainian ethno-musical specialist. The first edition is a result of many years work of a researcher came 
out in 1930. Second edition of the monograph, over which he, as it turned out, worked hard almost to his tragic end, waited 
for publication for 75 years. It is not only twice as big as first editions, but also have differences on conceptual and theoretical 
levels. Mega-task of the researcher was to overcome difficult problems of systematization of Ukrainian traditional tools. Besides, 
in context of comparative comparisons he gave its structural-typological equivalent in that-time Europe and world. He also 
involved tools of “transitional” examples of their usage.

Introduction to a second edition is complemented with numerous detailed data about history, materials of preparation, evolu-
tion and classification of documents itself. First part “Stringed [instruments]” are complemented and improved with material 
with numerous issues, additional data of historical, other-ethnical, terminological, notion-explanatory type. The next chapters – 
“Wind Instruments” and “Percussion Instruments” had been modified за рахунок introduction of new thematic blocks (“…
our neighbors have”, “…Poland have”, “…Moscow state have”, “…in a folk song” etc). Situation with systematization of “Wind 
Instruments” turned out to be more complicated – this happened because of their amount and ergological ramified system of 
types, families and varieties, their more significant certainty as tools of peasant traditions. In comparison with stringed one, 
percussion tolls had been influenced with transformational modifications less. Suggested by Khotkevych systematization of 
“Percussion Instruments” confirmed that it is more logical to group instruments not with mode of creation of sounds but with 
material and type of sound. 

In the conclusion the author of the article, resting upon analysis of his and introduced into scientific circulation of materials 
of H. Khotkevych, proves spiral character of transformation of traditional folk musical instruments on all, together with contem-
porary, periods of their evolutional development. He pays attention at danger of thoughtless experimentation over tradition, its 
tools, and finally – spiritual shrines.
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Lesia Mushketyk. Hungarian Revolution of 1848–1849 in Volodymyr and George Vernads’kyjs’ Works and 
the Ukrainian Song Folklore about that Events. In a circle of wide interests of a famous Ukrainian scientist, academician 
Volodymyr Vernads’kyj were historical events in Transcarpathia, particularly revolution of 1848–1849. Historical research of 
Volodymyr Vernads’kyj “Hungarian Rus’ from 1848”, as well as of George Vernads’kyj (his father inspired him for its writ-
ing) “Hungarian Rus’ and its renaissance in the middle of XIX century” are mostly devoted to the revolution of 1948–1849, 
Lajosh Koshut and tangent events. Ukrainian song folklore about liberation struggle about liberation war 1848–1849 and its 
leader L. Koshut that has been preserved on Transcarpathia and in Galicia is distinctive from folklore of their nations. In the end 
of ХІХ century I. Franco wrote down these songs. Ukrainian folk songs reproduce main moments of liberation war – mobiliza-
tion of local population, his struggle for freedom, coming of Russian army, defeat, capitulation and escape of L. Koshut etc., as 
well as such essential question for peasants as liquidation of serfdom, whose idea is tied to L. Koshut or with Caesar. The songs 
partly contain anti-Hungarian motives, conviction of L. Koshut; in other songs his defeat calls sympathy with him. People’s 
views over L. Koshut are contradictory in the songs. The reasons for this are well discovered in historical works of Volodymyr 
and George Vernads’ky. On the one hand, nations’ hopes on liberation and freedom are tied with L. Koshut, people expresses 
sympathy with his defeat; on the other – anti-Hungarian moods are expressed, people does not support Koshut. The reasons 
for this lied first of all in attitude of L. Koshut and his surrounding to Ukrainians, Slovaks, southern Slavs, flexible policy of 
Austrian government, as well as in delay of reforms, particularly of serfdom abolition. In some songs one can see naive faith in 
good tsar. Therefore, historical folklore sources are mutually exclusive, and folk-poetic works allows providing wider picture of 
certain historical events, to understand their groundwork and reasons, to reproduce views over them of wide strata of people, 
their aspiration and expectations.

Jaroslav Melnyk. Regional Culture as a Subject of Scientific Research. The article on the basis of monograph by 
S. Vytkalov “Rivne region: cultural-artistic potential in the paradigms of modernity” analysis explores condition of cultural-
artistic life of this area. The author provides numerous facts that indicate about visible shifts in sphere of culture, in particular 
regarding contemporary development of decorative- applied art. The article mentions artistic works by Rivne embroideries, 
master in wood, egg-painters, and also ceramic painting, specialists in black-smoked ceramics and sculptures of small forms.

It is would be good to support initiative regarding creation of Consortium “Historical Volyn’”, introduced by oblast uni-
versal library. It is about union of cultural institutions with a goal of search o historical-cultural information, its conversion into 
digital format. This will make information about cultural potential of Volyn’ available to wide public. 

Oblast’s is also distinguished with change in attitude toward folk art and professional art. This is persuasively confirmed by 
many-year international festivals “A bag was rolling...”, “Christmas Carol” or “Taras Bul’ba”, as well as “Amazing World of 
Organ”, “Spiritual Songs”, “Drevlian Sources” etc.

During the last ten years in Rivne region new editions of profile periodicals were issued, research collections of both local 
high educational institutions and regional unions of region researchers. Editions of almanacs of oblast museum, numerous artis-
tic albums are very popular among the readers.

Sviatoslav Danylenko. Serhij Durdukivskyj’s Artistic Activities. Personalized method essentially broadens possi-
bilities of objective highlighting of history of Ukrainian culture, science, education, revealing of main tendencies of social 
development and their complex illustration. This method can bring essential correctives into understanding and explanation of 
historical-cultural process. In this relation life and art of famous at that time Durdukivs’kyj family are of considerable research 
interest, first of all – Serhij Durdukivskyj – an opera singer, a teacher, a propagandist of Ukrainian vocal art, as well as of 
his brother – Volodymyr Durdukivs’kyj (a teacher, educational and public activist, one of the founders of a publishing house 
“An age”, of Kyiv “Prosvita” (Education), of Ukrainian Scientific Society, a representative of sociological direction of cultural-
historical school in literature study. In 1900–1902 Serhij studies at musical college of O. Hnesina. By the beginning of WWI 
he had already served in the army. He worked in Kyiv opera, was on tour in the towns of Russia. In a season of 1913–1914 
he sang in Kyiv Theater of Miniatures under a pseudonym Al’bov. He played the roles of the first tenor parties in the operas, 
operettas and vaudevilles, in particular, the parties of Sadko in an opera of the same name by M. Ryms’ky-Korsakov, Vakula 
in an opera “Shoes” by P. Chajkovs’ky etc. During winter seasons he worked in opera troop of an impresario Borodaj in Vilno, 
Archanhelsk, Poltava. For S. Durdukivs’kyj the years of war passed in everyday work in an evacuation point at the station 
Kyiv-Tovarnyj. Not having artistic growth, the only consolation for him were the concerts for wounded that he organized from 
time to time. His artistic work S. Durdukivs’kyj continued in 1919 in Kyiv. In an opera by M. Lysenko “Drowned Woman” 
he sang together with M. Lytvynenko-Vol’hemut. Many times he visited towns and villages of Ukraine as part of concert 
brigades – with a choir of O. Koshyts’, K. Stetsenko. After Soviet authority came to power, he began to teach choir singing 
in the State musical and dramatical institute named after M. Lysenko. At the same time he continued to work in the theater 
“Musical drama”. During 1923–1930 Serhij Fedorovych was a soloist of the Kyiv Theater of opera and ballet. He entered a 
Society named after M. Leontovych immediately after its creation. He made a lot in sphere of popularization and spreading 
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of Ukrainian folk songs and works by Ukrainian composers – K. Stetsenko, Ya. Stepovyj, M. Leontovych, P. Kozyts’kyj, 
M. Verykivs’kyj etc. His achievements as a singer and a public activist of musical Ukraine are well visible in a cultural heritage. 
On July 15, 1933 S. Durdukivs’kyj died. He was buried at Lukjiankivs’ke cemetery in Kyiv.

Lilia Ivanevich. To the Peculiarity of Classification the Women’s Body Clothes of Ukrainians from Podillya. Till 
now united general classification of chemises of Ukrainians along all characteristic of their constructive solution had not been 
created. The author proposes new classification on example of huge variety of chemises of Ukrainians of Bukovyna, Western, 
Eastern and Central Podillya regions. It is elaborated on the basis of analysis of exiting classification, elaborated by Ukrainian 
and foreign researchers, in particular, V. Bilets’ka, K. Matejko, N. Danylenko, T. Kara-Vasyljeva, H. Kozholianko, M. Bilan 
and H. Stel’mashchuk, L. Lyhanova, T. Nikolajeva, O. Kosmina, L. Bulhakova-Sytnyk. A new classification takes into ac-
count the results of study and analysis of considerable amount of the chemise collections from the funds of Podillya oblast and 
rayon museums, scientific-research laboratories. Traditional female chemises of Podillya Ukrainians are suggested to classify 
according to such main characteristics: I. By type of style: 1) basis of a chemise; 2) shoulder part; 3) bosom low-neck; 4) throat 
cut; 5) bottom part of sleeves; 6) bottom part of chemise. II: By form: 1) throat cut; sleeves. III. By length of: 1) chemise; 
2) sleeves. Suggested classification, to author’s mind, the most fully-fledged takes into accounts all constructive peculiarities of 
traditional chemises of Ukrainians of Podillya style. Taking into consideration classification’s universality, it can be used also 
for description of characteristics of worn to the skin clothes of any historical-ethnographical region of Ukraine. From the other 
side, usage of suggested classification considerably makes it easier process of research and detection of local characteristics of 
contemporary Ukrainian clothes, as well as process of style creation of chemises in contemporary interpretation of ethno-clothes 
for supporters of national traditions and fashionable tendencies.

Liubov Bosa, Мykola Bech, Yuliya Buyskykh, Serhii Sirenko, Svitlana Makhovska, Tina Momot. Ethnocultural 
Palette of the Step-Region (Notes from the Expedition in 2013). In June 2013 next stage of the regular ethnographic 
expedition to Kherson and Mykolaiv regions took place. During expedition-search work in general 14 villages were examined. 
Velyka Zmijivka (Beryslav rayon) caused special interest. There among 2500 inhabitants there are up to 80 persons of Ukrain-
ian Swedes, up to 60 Germans, fewer amounts of Russian, Moldovans and Jews. The village can serve a distinctive laboratory 
regarding research of possibilities of positive integration of the representatives of various ethnic groups with preservation of own 
ethnic individuality. As the respondents have indicated, already in the second half of XIXth century modern system of farming 
formed that exists now as both “big agriculture” and plots of land appeared. Special nature conditions of the region promote 
fishing that exists here in such forms: industrial, consumer (amateur), and from end of XIX century – tourist one.

Special examination of family relationships in Kherson and Mykolaiv oblasts allowed coming to a conclusion about deter-
minative role of man in the family. Isolated cases of addressing children to their parents as “you” (“ty”, singular form) in the 
past had become a norm now. Essential differences in traditional ritual structure of the region were not found. This is probably 
caused by border type of the territories. Old local wedding traditions in memory of region inhabitants are preserved. In the 
beginning of XXI century, as field noted have indicated, wedding on examined territory have already lost its traditional content 
and exists in transformed and simplified, sometimes in deformed form. It was possible to question several women who recall 
existence in their villages of a midwife. Absence of notion of “exclusion” of a woman in childbirth turns attention, although the 
respondents stress on ban to a woman after giving birth during 6 weeks to leave the house. Everywhere in the borders of the 
region a tradition of “cutting hear” (“stryzhyny”) took place. With more complete of preservation of traditional forms a com-
plex of burial rituals distinguishes. The ritual by itself, undoubtedly, was influenced by contemporary transformation, first of 
all in side of simplification of the forms and decreasing and the periods, but keeps its traditional structure. In every settlement 
ethnographer fixed mythological stories, in particularly, about “walking” dead people. Significant massive of stories about night 
dreams was also written down: night dreams signifying death; night dreams about dead and the beyond. Growing activity of 
local communities is stressed. According to words of local inhabitants, this activity is more seen in common readiness to defend 
own rights. Especially public resistance can be seen against total illegal building of the shores of the Dnieper River, Dnieper 
coastal salt lake and other rivers.

Zoja Hudchenko. Echo of Ancient Traditions on the Region of Chernigiv-Polissia (on Materials of Field Re-
search in the Village Nadynivka in the Chernigiv Region). The village Nadynivka (Kozelets’ rayon, Chernihiv oblast) 
located on the left bank of Desna. Planning pivot of the village is a main street that have wavy contours, and approaching to 
Desna, is divided in three branches. Village over-river location influenced architectural-landscape view. Landscape of this 
area also defined occupation of the peasants. The oldest was hunting, fishing, gathering; later – cattle breeding, agriculture, 
certain trades and handicraft. Forest of building material, forest gifts (mushrooms, berries, nuts), and also spacious meadows 
are natural wealth that attracted here first settlers. This wealth even now had not lost their cost. Rods that grow everywhere 
on the shores and meadows were used for braiding fences, walls for household building, baskets for fishing. Water mills stood 
on Desna. Houses were built mostly from pines “as blockhouse”, walls were made of trimmed wood or round timber, and then 
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they were coated and mandatory whitewashed from outside and inside. Older peasants recall well not only exhausting work, but 
also entertainments: youth evening parties (vechornytsi), church and calendar holidays (Christmas, Easter, Midsummer Day 
(Ivana Kupala), Holy Trinity etc.). By now a folk-study club “Heritage” had been created whose part is folklore ensemble of 
the same name. Among events of the club one can call Christmas contests on the best Christmas and New Year carols, new year 
congratulation on village streets, sitting for a while “My shawl burns as arrow-wood”, celebrations of Midsummer Day (around 
“Marenon’ka”), Holy Trinity, old ritual “Mow, scythe, until there is dew” etc. Members of the club shows deep respect toward 
folk traditions and do whatever they can for their preservation. Their example, love to native song, grandfather traditions and 
rituals are praiseworthy, inheritance and state support.
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До уваги авторів

Журнал «Народна творчість та етнологія» висвітлює питання теорії, історії та сучас-
ного стану народної культури, а саме: словесної, музичної та пісенної народної творчості 
(фольк лор), хореографічної народної творчості, народного образотворчого мистецтва, 
народного побуту (етнографії), теат ральної 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 галу-
зі культури українського та інших слов’янських народів. 

Постійні рубрики: Статті; Розвідки і матеріали; Дослідження з історії науки та куль-
тури; З експе диційних 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, 
обсягом 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 
надси лати електрон ною поштою.
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