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ТАРАС ШЕВЧЕНКО В РОСІЙСЬКІЙ КРИТИЦІ
(1840–1861)
Павло Михед
УДК 929Шевченко+82-95(47)“1840/1861”
У статті проаналізовано критичні відгуки про поезію Т. Шевченка в російській періодиці (1840–1861), а також
полеміку щодо художньої вартісності його поезії та долі української мови.
Ключові слова: Тарас Шевченко, Кобзар, критика, мова, переклад.
В статье проанализированы критические отклики на поэзию Т. Шевченко в русской периодике, а также полемику о художественной ценности его поэзии и судьбе украинского языка.
Ключевые слова: Тарас Шевченко, Кобзарь, критика, язык, перевод.

Е

The article deals with analysis of critical reception of Taras Shevchenko’s poetry in Russian periodicals, as well as the
polemic on artistic value of his poetical works and on the future of Ukrainian language.
Keywords: Shevchenko, Kobzar, critical reception, language, translation.

гації і до захоплення та високих оцінок його пое
зії. Однак варто наголосити, що під прицілом
критиків були не лише поетичні достоїнства,
але й низка гуманітарних проблем, актуалізована поетичним генієм Шевченка. На сцену тодішньої історії народ виходив з небуття зі своїм
неповторним обличчям, гірким і великим минулим, зі своєю мовою, що до цього жила лише в
народній пісні, водевільних народних драмах та
сміховинах Котляревського. Уже була відспівана на різні лади, у різних редакціях тризна за
Україною Гоголем у повісті «Тарас Бульба», зокрема «несвідомої, але геніальної спроби утвори
ти літературний епос», репрезентувати історію
цілого народу (В. Сиповський). Молодість
нації, войовниче та звитяжне минуле, високе
лицарство, у якому домінує не здоровий глузд,
а нерозсудливість молодості, боротьба за віру,
трагедія роду-народу (рід Бульбенків загинув),
причина якого, не в останню чергу, самознищення – ось головні історіософські формули
повісті Гоголя. Усе в минулому, народні пісні –
єдине, що залишилося; «для Малороссии все
и поэзия, и история, и отцовская могила», та
вони – «надгробный памятник былого», «камень с красноречивым рельефом, с исторической надписью» (М. Гоголь).
І на очах усіх, крізь цей камінь, проростає
могутнім і плідним пагоном Шевченкова пое

ІМ

Ф

Проблема рецепції творчості Шевченка і її
гуманітарного резонансу була предметом уваги шевченкознавства протягом усього ХХ ст.
Досить згадати імена І. Свєнцицького [31],
П. Филиповича [38], В. Шубравського [40],
окремі статті М. Павлюка. Однак саме останнім часом спостерігаємо справжній прорив у
цій сфері. У 2009 році побачило світ видання, упорядником якого є В. Іскорко-Гнатенко [37], де вперше, нехай і в неповному обсязі,
зібрані критичні праці російських (і не тільки)
літераторів, надруковані за життя поета. Нарешті, вийшов перший том антології «Тарас
Шевченко в критиці» [36] з розлогою вступною статтею Г. Грабовича, що претендує на репрезентацію всієї повноти критичних відгуків
у слов’янському світі, викликаних творчим доробком і власне постаттю Шевченка. Зрозуміло, що це вможливлює осягнення складної
картини не лише інтерпретації Шевченкової
спадщини, але й дозволяє збагнути процес її
впливу на формування національної самосвідомості українства і водночас реакцію на цей
процес російської суспільної думки, оскільки,
як відомо, література в Росії була трибуною
вираження цілого комплексу розмаїтих гуманітарних ідей.
Критичний відгук російської думки про
Шевченка має широкий спектр: від повної не-
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кий лад!» [17, с. 837]. Інший критик із сумом
додав: «Шкода тільки, що ця книга [«Кобзар». – П. М.] не може бути прийнята нашою
літературою, що ці вірші не російські, що вони
писані особливим провінційним наріччям, яке
незрозуміле для більшості наших читачів» [33,
с. 14]. Навіть тоді, коли критик високо оцінив
вірші Шевченка, які «вражають своєю простотою, грацією і почуттям», він не втримався від поради «розповідати про свої відчуття
російською; тоді б квітки його, так називає він
вірші свої, були пишнішими, духмянішими, а
головне – міцнішими» [18, с. 403].
Критики (уперше ім’я Шевченка з’явилося
в пресі 1839 р.) [14, с. 58, 59] наголоcили на
зв’язку його лірики з народною поезією, «народним піснеспівом». Його вірші сприймали як «народні пісні й легенди малоросіян».
І цей вектор рецепції спрямовує на думку,
яка виправдовує і підтримує звернення поета
до рідної мови: «...а якщо п. Шевченко виріс у Малоросії, і якщо його поставила доля
в таке ставлення до мови, якою ми пишемо і
спілкуємося, хіба він не може висловити нею
своїх почуттів? Якщо з дитинства його уявлення вбиралися у форми південного наріччя,
то невже для цього потрібно закопувати талант у землю? Невже...». Водночас В. Бєлінський був упевнений у тому, що вірші Шевченка, зрозумілі «кожному малоросіянину,
безсумнівно, принесуть найбільшу користь
південноросійським простолюдинам – читачам» 1 [6, с. 24]. Розмова про поезію Шевченка в російській критиці виходить за суто
літературні межі, виявляючи живий інтерес
до України та її своєрідного профілю, її історії, пісенної творчості, де віддзеркалилися
подвиги «Палія, Богдана Хмельницького, наїзди Запорожців на Крим», походи «завзятців наших на дальньою Синопу і Трапезунд».
Рецензент «Маяка» стверджував, що твори
з «Кобзаря» «написані цілковито в національному дусі: сповнені почуття, непідробної
грації й простоти». Національну виразність
рецензент убачав і в малюнку В. Штернберга, який зобразив кобзаря, народного співця
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зія, яка дає нове життя народові, нову надію на
самобутній шлях. Вона стала тим збудником
національного відродження, «ким зайнялось
і запалало» (Є. Маланюк). Тому історія літературної рецепції поезії Шевченка має більш
масштабний замах, відображаючи процес
формування нового дискурсу українсько-російських взаємин, охоплюючи екзистенціальні основи відроджуваного національного
буття народу.
Російська критика, розмірковуючи про пое
зію Шевченка, виокремила і в такий спосіб
виявила зацікавленість трьома основними її
темами. Поряд з визнанням таланту поета увагу критиків привернули питання ставлення до
української мови, а також порівняльного підходу до поезії Шевченка та спроби зіставного
аналізу її з визначними явищами передовсім російської літератури (Пушкін) і видатними представниками літератури світової (Гете, Байрон,
Міцкевич і навіть Шекспір). Російська критика
в баченні та оцінках поезії Шевченка не була
одностайною, що можна пояснити двома факторами: ідеологічним спрямуванням часописів і
етнічним походженням критиків, адже вихідці з
України, як правило, більш прихильно ставилися до поезії Шевченка й високо поціновували її
достоїнства. Саме вони здебільшого вдавалися
до порівнянь із класиками світової літератури,
що інспірувало критичні ескапади питомо російських критиків 1860‑х років.
Перші російські рецензенти «Кобзаря» наголосили на оригінальності й неповторності
поезії Шевченка: «У віршах п. Шевченка багато вогню, багато почуття глибокого; скрізь
дихає в них палка любов до вітчизни. Його
картини правдиві щодо натури і сяють яскравими, живими барвами. Узагалі, в авторові цих
малоросійських віршів видно талант непідробний» * [21, с. 839]. Одночасно висловлене і
неприховане невдоволення тим, що поет звертається до української мови, «калічить думку
і російську мову, підроблюючись під хохлаць*
Тут і далі переклад з російської мови наш. –
П. М.
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альманасі, – і поезії Шевченка. О. АфанасьевЧужбинський, високо оцінюючи вірш «На віч
ну пам’ять Котляревському» і уривок з поеми
«Гайдамаки», виказав своє захоплення майбутнім твором: «Уявляю, що це буде за поема!
Степ, могили, Дніпро, ліси, козацтво!.. Ляхи!».
І прорвався нетерпінням: «О, братику, пиши
швидше свого “Гайдамака”, пиши та дай і мені
послухати козацької розмови!..» [3, с. 455].
Навесні 1842 року в «Отечественных
записках» з’явився відгук В. Бєлінського про
поему «Гайдамаки». Якщо перша репліка
пройнята співчуттям до Шевченкової музи,
що, імовірно, і не належить його перу, то в
цій рецензії відомий критик уперше виказав
неприйняття не лише «Гайдамаків», але й
«подібного роду творів», що «видаються тільки для задоволення і повчання самих авторів,
іншої публіки в них, мабуть, немає» [7, с. 172].
Що ж до поеми Шевченка, то критик побачив
у ній «надмір найбільш вульгарних і базарних
слів та виразів»: вони «позбавлені простоти
вигадки й оповіді, сповнені химерниками і замашками, що притаманні всім поганим книгам». У підсумку своїх міркувань він подав
таке: «Вони незрозумілі простому народові і
не мають у собі нічого з ним симпатизуючого».
Критик побачив у поемі лишень те, що «тут
добре лаються, п’ють, б’ють, палять, ріжуть;
ну, звісно, в антрактах кобзар (бо без кобзаря
яка ж малоросійська поема!) співає свої натхненні пісні, без особливого смислу, а дівчина
плаче, а буря гомонить» [7, с. 172–173].
З окремими тезам статті В. Бєлінського
на сторінках «Маяка» полемізував К. Калайденський. Він заперечив твердження про
неспроможність української мови, резонно
покликаючись на думку самого В. Бєлінського про користь подібної літератури для
простолюду, зауваживши на значній популярності серед українців творів, написаних
народною мовою: «...усі українці окрилені
палкою любов’ю до рідної мови і радісно зустрічають кожний новий твір цією мовою».
Невипадково твори Квітки-Основ’яненка,
Гребінки, Галки, а також «Кобзар» Шевченка
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України, і порівняв його з бардами, менестрелями, труверами, редерейками, трубадурами
й міннезінгерами – співцями з європейських
земель [22, с. 94]. Природно, що в критичних
виступах виникло порівняння і з російською
поезією [8]. В іншому відгуку, розмірковуючи
над поемою «Гайдамаки», рецензент зауважив: «Його “Гайдамаки” – твір, просякнутий
думкою і почуттям, дихає непідробним нат
хненням і виблискує іскрами живої, різноманітної і палкої фантазії. Якби “Гайдамаки”
були написані російською мовою, то цю поему
можна було б віднести до числа найкращих
російських поем» [12, с. 312–313]. А. Антипенко (О. Корсун), перераховуючи первістки
української літератури (Квітка-Основ’яненко,
Шевченко, Гребінка, Могила, Галка), не бачив навіть підстав їх «порівняти з якою б то не
було російською книгою, хоч би й десятитомною, за винятком дуже небагатьох» [1, с. 73].
Критика етнічних українців часто має полемічний характер і спрямована проти тих російських критиків, які допускали кпини щодо
української мови. М. Тихорський, рецензуючи
«Молодик», розмірковував: «Що ж торочать
про Шевченка наші журнальні аристархи?
Є люди – сліпі кроти, які, не маючи можливості справедливо оцінити високі достоїнства
його творів, тому що не розуміють мови, якою
Шевченко пише, не хочуть, одначе, і думати
про це, і не забувають очорнити несправедливою критикою ці твори через одну лишень
недолугу думку, що не слід писати малоросійською...» [див.: 11, с. 6]. Важливо те, що
поезія Шевченка була опертям і аргументом
українським письменникам заявити про права
української літератури в загальноросійському
літературному процесі. І вже в рефлексіях над
українськими виданнями звучить упевненість
у великому потенціалі українського слова і великих надіях на майбутнє. Критик віддав перевагу українській поезії, уміщеній на сторінках
альманаху «Ластівка»: «...третина віршів “Ластівки” прекрасна, тоді як у російських альманахах ми давно не спостерігаємо і десятої частки
таких». Серед творів поетів, надрукованих в
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ках альманаху «Молодик», бо вірші ці – саме
українські. Негативні рецензії двічі надрукувала «Северная пчела» (29.04.1844 р. і
22.06.1844 р.).
У той час, коли поет перебував у засланні,
критика не згадувала його імені, обмежившись
поодинокими споминами (наприклад, Куліш в
епілозі до «Чорної ради» або Марко Вовчок у
рецензії на «Народні оповідання»).
Дискусії навколо спроможності української
літератури й естетичної цінності поезії Шевченка поновилися після поетового повернення із заслання. О. Пипін у статті, уміщеній у
чеському часопису, висловив переконання, що
поезія «Гайдамаків» «рівняється глибиною
чуття і чудовими поетичними образами з найкращими народними творами Пушкіна і Міцкевича» [див.: 10, с. 208]. Високу оцінку поезії
Шевченка подано в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1859. – 20. 12. – № 278), де мова
йде про нове видання творів поета: «Талант
українського поета належить до тих незвичайних явищ, котрі вражають своєю окремішністю
від усіх однорідних явищ у минулому і тривалий час не матимуть нічого собі подібного в
майбутньому». «Северная пчела», інформуючи про вихід книги поезій Шевченка, назвала
його «першим народним поетом нашого часу»,
зазначивши: «Кожний рядок його думи і пісні
говорить розуму й серцю українця про те, що
славний народ український любив, любить і,
звісно, ніколи любити не перестане» [32].
На початку 1860 року вийшов перший нарис біографії Шевченка, автор якого із симпатією ставиться до поета, до української
літератури, зауваживши, що «політичні обставини України були більш важкими, аніж
північних братів». Що ж до Шевченка, то, на
думку автора, «ім’я його з любов’ю і повагою
промовляється всіма, кому дорога Малоросія» [35, с. 97].
Вихід «Кобзаря» 1860 року викликав до
життя цілу низку рецензій і оглядів, у яких
визнання таланту Шевченка стало незаперечним. Критик часопису «Семейный круг»
визнав поета «геніальним», серед іншого від-
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«розкуповували до останнього екземпляра» [15, с. 137]. Критик навіть наполягав на
тому, щоб російською мовою прізвище Шевченка відмінювати за правилами українського
відмінювання і вказував на помилку в написанні імені Яреми, яке В. Бєлінський прописував у кличній формі «Яремо». Висновок
К. Калайденського не менш категоричний:
«О. З. ... не мають знань у малоросійській
мові і знають вельми погано історію цієї мови
й України» [15, с. 137].
На сторінках «Москвитянина» доволі переконливо прозвучала думка Ф. Кітченка.
Висловивши критичні зауваження на адресу
видавців і літераторів, які тоді писали українською мовою, де «правопис ще не узагальнився», що призвело до великої кількості помилок при друці, рецензент водночас зауважив:
«Якщо словесність є представницею народного духу, моралі, звичаїв і дій, то в цьому сенсі
подібний твір, яким є “Гайдамаки”, – справді
народний. Спробуйте передати його якоюсь
іншою мовою, він утратить половину своєї
вартісності; залишаються тільки портрети і
діяння, тобто загальнолюдське, усе інше –
зникне. Мова завжди буде єдиною перешкодою: бо вона утворюється за духом народу;
чим оригінальніший народ, тим своєрідніша
його мова» [16, с. 242–243].
О. Бодянський, висловлюючи міркування
з приводу видання «Гамалії», ремствував, що
книга вийшла «чумарзою», і пророкував: «Ну
та не вічно ж бути йому під москалем!». А потім значуще звернувся до Шевченка: «...повадарю усіх нас» [25, с. 31].
Хвилю критики викликала російськомовна
поезія Шевченка, зокрема поема «Тризна». За
словами оглядача «Современника», у цих вір
шах «...самі малоросіяни не знайшли й ознаки
того таланту, яким захоплювалися колись», і
це в той час, коли «ревні прибічники таланту
п. Ш-ка ... ставлять його малоросійську поезію
вище поезії Пушкіна» [29, с. 295–296]. Іронічним був і відгук «Литературной газеты»,
а оглядач «Отечественных записок» подивувався, чому «Тризна» не з’явилася на сторін-
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з’явився на сторінках «Русского слова» [27].
Тридцяті роки критик назвав «епохою відродження» в історії України, «початком самодіяльності пробуджених сил», «початком моральної емансипації». На тлі діячів того часу
Шевченко бачиться «окремою особою, особистість ця видається якось особливо рельєфно».
Шевченко «був першим, хто змусив нас сумувати неусвідомленою тугою і серйозно замислитися над багато чим», першим, хто почав «уводити в поезію стихію народності» [27].
Російська критика зауважила і на перших
перекладах творів Шевченка. Зрозуміло, що
російський читач, який ознайомлювався з його
поезією в перекладах, не міг уповні збагнути
глибину й масштаб її впливу на українську
аудиторію. Надалі проблема нерозуміння національної рецепції стане ще виразнішою в
російському баченні Шевченкової поезії. Переклади виявилися неспроможними конгеніально передати весь потенціал поезії Кобзаря,
заснований на національному художньому
коді. Цю проблему не знято з порядку денного
і сьогодні [26].
Першу рецензію на переклад О. Плещеєвим «Наймички» було вміщено на сторінках
«Санкт-Петербургских ведомостей». Високо
оцінивши російський переклад, рецензент навіть зауважив, що той іноді вивищується над
оригіналом. Адже, на переконання рецензента, в «обдаруванні п. Шевченка немає якоїсь
особливої, титанічної величі. Та й у малоросійській мові наразі немає засобів, за допомогою
яких ця мова могла б бути знаряддям якогось
могутнього творчого задуму». «Бути найбільшим представником малоросійської літератури
не означає ще бути скільки-небудь значним
представником не тільки світової, але й навіть і
російської літератури». Співчуття, з яким читаюча публіка поставилися до поезії Шевченка,
а також її подальшу приголомшливу популярність, автор пояснив причинами, що «стоять
вище будь-яких літературних інтересів».
На думку М. Новоспаського, «більша частина перекладів (за винятком “Івана Підкови”
в перекладі п. Михайлова і двох-трьох пере-
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значивши: «Немає в Малоросії жодного порядного кутка, де ім’я творця “Кобзаря” не
вимовляли б з повагою і глибокою любов’ю, у
народі співають його пісні» [24, с. 249].
Показове для цього часу розуміння пое
зії Шевченка виказав М. Добролюбов, для
якого українська література була тим явищем,
якому «ніхто не відмовить у визнанні». На
його думку, Шевченко – «поет цілковито народний, такий, якого ми не можемо вказати в
себе. Навіть Кольцов не йде з ним у порівняння, тому що образом своїх думок і своїми
устремліннями інколи віддаляється від народу. У Шевченка – навпаки: усе коло його
ідей і співчуття перебуває в цілковитій відповідності зі смислом і устроєм народного життя. Він вийшов з народу, жив з народом і не
тільки думкою, але й обставинами життя був
з ним міцно і кревно пов’язаний» [13, с. 100].
М. Костомаров у рецензії на «Кобзар»
зауважив: «...Шевченко належить до першокласних поетів слов’янського світу. Його місце
поряд з Міцкевичем і Пушкіним». Науковець
одним з перших наголосив на міжнародному
значенні поезії Шевченка: «... великорос і поляк, і німець, і француз, якщо тільки в нього
є поетичне чуття і тепле любляче серце, не
залишиться осторонь впливу поезії Шевченка» [23, с. 46].
М. Михайлов, осмислюючи поезії Шевченка, застерігав Куліша від проголошення
«усесвітніми геніями» Квітку-Основ’яненка і
Шевченка, але зі щирим почуттям подав біографію останнього, покликаючись на лист самого поета до редактора «Народного чтения»
та аналіз окремих творів («Перебендя», «Катерина», «Наймичка»).
Натомість невідомий рецензент «Светоча» критично поставився до сучасного стану
української літератури, уважаючи, що вона є
лише «розвитком мотивів народної пісні», а
Шевченка хоча й назвав «геніальним обдаруванням», однак тільки «продовжувачем, відтворювачем народної пісні» [19].
Найповніший прижиттєвий огляд доробку
Шевченка належить перу Д. Мордовцева, що
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поета. О. Афанасьев-Чужбинський у відгуку зауважив на виході журналу «Основа», на
тому, що російські переклади «навряд чи
зможуть дати нам про нього [Шевченка. –
П. М.] повне розуміння» [4, с. 40].
Прижиттєва критика поета сформулювала такий комплекс проблем, який з різною
актуальністю поставатиме в російському
літературознавстві та в перекладацькій практиці наступних епох. При цьому важливо наголосити, що прижиттєва російська критика
зовсім не помітила соціального пафосу поезії
Шевченка, який зростав з огляду на розвиток
таланту поета, що в певний момент став визначальним фактором популярності його поезії.
Критика цієї епохи закладала підвалини
модерного українсько-російського культурного і соціально-політичного дискурсу, у якому
виразно означені претензії на самобутній національний розвиток України. Уже в середи
ні 1860‑х років він утілиться в модальності
формули «ще не вмерла Україна», а під кінець
століття прозвучить «в пам’ять столітніх відродин української народності» у Франковій
упевненості «Ще не вмерла і не вмре!». Бо, як
виявилося, саме поезії Шевченка судилося визначити екзистенціальні основи буття нації.

Авторство В. Бєлінського було встановлено
В. Спірідоновим [34], але поставлене під сумнів
Ю. Оксманом [28, с. 567–568], який спростував
докази В. Спірідонова про належність цієї статті
перу В. Бєлінського, оскільки, з погляду Ю. Окс
мана, «різко протирічила решті висловлювань Бє
лінського про нову українську літературу взагалі і
твори Шевченка зокрема» [28, c. 567]. Однак укла

дачі повного зібрання творів критика [див.: Белинский В. Г. Полное собрание сочинений : в 13 т. –
М., 1953–1959] думку В. Спірідонова взяли до
уваги. Пізніше точку зору укладачів підтримали
І. Басс [5] і Ф. Приймак [30], яка стала загально
прийнятою, хоча головний аргумент Ю. Оксмана
не було спростовано. Див. про це також працю
В. Шубравського [41].
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кладів О. Плещеєва і п. Мея) надзвичайно
слабка» [4].
Натомість рецензент «Светоча» позитивно
оцінив переклади О. Плещеєва й Л. Мея, що
«вирізняються художньою простотою і точністю» [20]. У рецензії, уміщеній у «Русском инвалиде», Я. Т. [Я. Турунов. – П. М.] закинув
перекладачам утрату «малоросійського елемента»: «такі вірші могли би бути в зібранні пісень Беранже, перекладених п. Курочкіним».
Однак висновок автора дещо несподіваний:
«У всьому цьому немає вини перекладачів:
малоросійська поезія, як будь-яка суто народна поезія, неперекладна, і на додачу – чужа
нам, людям великоруським...» [9, с. 967].
Ряд слушних зауважень із цього приводу
належить О. Афанасьеву-Чужбинському, на
думку якого «переклади більш чи менш слабкі, а слабкіші переважно там, де українського
козака перероблено у хвацького великоросійського молодця, або де гіркий гумор відливається у форми простонародної російської
говірки». О. Афанасьев-Чужбинський навіть
навів низку прорахунків перекладачів, які не
змогли адекватно передати образи Шевченка.
До позитивів видання М. Гербеля рецензент
відніс видрук автобіографії і списку творів
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ПЕРЕК АЗИ ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНК А
НА МИРГОРОДЩИНІ
Людмила Розсоха
УДК 929Шевченко:801.8(477.53)
У статті охарактеризовано маловідомі перекази про перебування Т. Шевченка на Миргородщині, зафіксовані
різними дослідниками (І. Білик, В. Беренштам, А. Свидницький, І. Зубковський, Д. Косарик, І. Гурин) та зібрані
автором статті.
Ключові слова: Т. Шевченко, перекази, легенди, Миргородщина.
В статье дана характеристика малоизвестным рассказам о пребывании Т. Шевченко на Миргородщине, зафиксированные разными исследователями (И. Билык, В. Беренштам, А. Свидницкий, И. Зубковский, Д. Косарик,
И. Гурин) и собранные автором статьи.
Ключевые слова: Т. Шевченко, рассказы, легенды, Миргородщина.

Е

The article characters the little-known narrations on the sojourns of Taras Shevchenko in Myrhorodshchyna recorded by
different researchers (I. Bilyk, V. Bernshtam, A. Svydnytskyi, I. Zubkovskyi, D. Kosaryk, I. Huryn), as well as by the article’s
author herself.
Keywords: T. Shevchenko, narrations, legends, Myrhorodshchyna.

багатому» – створені 4 жовтня в Миргороді.
У с. Мар’янське (Мар’їнське), що нині Велико
багачанського району, Т. Шевченко написав
поеми «Єретик», «Сліпий» (у пізнішій редакції твір мав назву «Невольник»), значну частину поеми-містерії «Великий льох», зокрема
епілог до неї – «Стоїть в селі Суботові». Туттаки художник Т. Шевченко виконав портрет
поміщика О. Лук’яновича; на жаль, це єдиний
із малярських портретів митця, написаних на
Миргородщині, який зберігся до нашого часу,
хоча є свідчення, що він портретував тут і інших осіб.
Перекази про відвідини Великим Кобзарем
Миргородщини в різний час збирали й записували І. Білик, В. Беренштам, А. Свидницький, І. Зубковський, Д. Косарик, Г. Хміль,
П. Маляр, І. Гурин, М. Сітко, Л. Гончаренко,
О. Герасименко та ін.
Найбільше переповідок про перебування
Т. Шевченка в Миргороді пов’язано з право
бережною частиною міста, де поет, згідно з
місцевим переказом, 1845 року жив у хаті
козака Коробки. Проте інші джерела власником садиби називають Короленка. Через
76 років після події Дмитро Янко (автор
статті в газеті «Селянська правда») писав, що
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Тільки про великих людей народ створює
легенди й перекази, які передаються від покоління до покоління протягом віків.
Любов до народного генія Тараса Шевченка була такою великою, що кожне його слово,
дію чи вчинок люди надовго запам’ятовували.
З плином часу перекази потроху змінювалися, обростали новими деталями, унаслідок
чого нині ми маємо дещо суперечливі факти
про дати й місця перебування поета на Миргородщині.
Т. Шевченко любив наш край, досить часто
бував тут, у листах він називав Миргород «знаменитим», «богоспасаємим», «благословенним
градом». Достеменно відомо, що навесні, влітку
й восени 1845 року, а також після повернення
із заслання в 1859 році Тарас Григорович бував
у Миргородському повіті як співробітник Київської археографічної комісії та на запрошення
приватних осіб. Проте, згідно з переказами, непрямими й незадокументованими даними, він
бував тут і 1846 року, а також в останні роки
свого життя (у 1859 р. та, імовірно, у 1860-му).
Особливо плідною для поета виявилася
«миргородська осінь» 1845 року. Саме тоді
в нашому краї він написав кілька творів. Дві
поезії: «Не женися на багатій» і «Не завидуй
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Хата козака Коробки в Миргороді. Світлина 1928 р.

Коробки – господаря садиби, у якого квартирував Шевченко. Так, М. Кузьменко, директор Миргородського краєзнавчого музею,
1961 року іменував його Павлом Микитовичем [8], колишній учитель М. Сітко – Остапом Коробкою [23, с. 3], краєзнавець О. Герасименко – Григорієм [4].
Авторка цих рядків 1991 року записала спогади Єфросинії Михайлівни Коробки
(1909–2000), останньої представниці родини Коробок, яка жила в знаменитій садибі на
вул. Шевченка, 6/2. Чоловік Єфросинії Михайлівни Федір Іванович Коробка (1904 р. н.)
переказував розповіді свого діда Павла Микитовича Коробки про Т. Шевченка. Якщо
підрахувати за роками (одне покоління –
25 літ), то можна припустити, що 1845 року
поет зупинявся у Федорового прадіда – Микити Коробки. Сам Павло Микитович був
тоді дитиною, і власне його дитячі спогади переказували в родині.
Тих переповідок, стверджувала Єфросинія
Михайлівна, було багато, але з часом частина

ІМ

на початку жовтня 1845 року Т. Шевченко
зупинився в Миргороді «в будинку засідателя суду Ф. Т. Короленка» [28]. У тогочасному виданні – газеті «Полтавские губернские
ведомости» – справді є свідчення про миргородця Короленка, який до 1851 року був
засідателем від дворян у Миргородському
повітовому суді й мав чин титулярного радника [15, с. 230].
Певне уточнення в це питання вніс миргородський лікар-краєзнавець І. Зубковський у
статті «Т. Г. Шевченко на Миргородщині», повідомивши (за даними, зібраними письменником А. Свидницьким), що Тарас Григорович
жив «в домике Короленко, ныне принадлежащем козаку Коробке» [6].
Цілком імовірно, що Коробки були близькими родичами Ф. Короленка й успадкували його будинок, адже нащадки Коробок
переконливо стверджували, що поет жив саме
в них. Певна річ, час стирає в пам’яті людей імена. Тож не дивно, що автори статей у
миргородських газетах називають різні імена
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знайомі Шевченка – миргородські дворяни й
приятелі О. Лук’янович і П. Шершевицький,
завзяті мисливці. У родині Коробок переповідали, що й Тарас Григорович ходив із друзями
на полювання.
Миргородський лікар Олег Федорович
Кирпосенко пригадує розповіді свого діда Василя Михайловича Стельмаха (1870–1945),
нащадка купецького роду. Стельмахи жили
на вулиці, яка в наш час має ім’я Тараса Шевченка. За кілька метрів від них, між нинішніми будинками № 8 і № 10, через дорогу від
садиби Коробок, на розі стояла корчма, поряд
площа, де в неділю й на свята любили збиратися миргородці. Тарас Григорович часто обідав у тій корчмі, охоче спілкувався з місцевими
жителями. Корчма стояла аж до 1917 року.
За сто метрів на захід від садиби Коробок
жив молодий приятель Т. Шевченка Павло
Миколайович Шершевицький, син капітанадекабриста. У середині ХІХ ст. Павло служив
чиновником у канцелярії предводителя дворянства Миргородського повіту [16, с. 137–
138] (у 1844–1847 роках предводителем був
Володимир Іванович Зеленський).
У 2000 році директорові Миргородського краєзнавчого музею А. Фесенку вдалося
розшукати маловідомі опубліковані спогади
Олександра Михайловича Моргуна (1874–
1961), онука Павла Шершевицького. У цих
спогадах [10] ідеться про перебування Тараса
Григоровича в Миргороді не тільки 1845 року,
а й 1859 року і в останні роки життя. Нащадки Шершевицьких зберегли перекази про те,
як тепло й щиро ставився Шевченко до слуг і
служниць у домі Павла Миколайовича. Їм навіть запам’яталося, що Тарас Григорович був
закоханий у молоду служницю пана, вродливу русявку Маланку. За родинним переказом
Шершевицьких, вірш Шевченка «Не женися
на багатій» – це експромт, адресований поетом неодруженому Павлові Шершевицькому
на одній із товариських вечірок у його миргородській оселі, коли друзі радили вродливому молодикові, кого з багатих миргородських
пань йому варто обрати для шлюбу. Пере-
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з них забулася. Розповідали, що Т. Шевченко
любив їздити по селах, особливо охоче бував у
Малих Сорочинцях, Попівці, Комишні, привозив звідти свої малюнки. Під час третього
приїзду до Миргорода він нібито прибув не
сам, а з гарно вбраною пані, з якою, за чутками, мав намір одружитися. Вона була не надто молода («стара дівка», казали), і, як стверджувала Єфросинія Михайлівна, була «трохи
горбатенька». Ця пані дуже любила Тараса
Григоровича і, чекаючи на його повернення,
завжди сама готувала йому вечерю. Вона була
з багатого роду, і, як розповідали, її батьки, дізнавшись про бідного Шевченка, відмовилися
дати згоду на їхній шлюб. У родині Коробок
саме із цією жінкою пов’язували факт написання поетом у Миргороді в той час, 4 жовтня
1845 року, віршів «Не женися на багатій» і «Не
завидуй багатому». Миргородський педагог
Степан Михайлович Коробка (1900–1967)
запам’ятав від свого діда, що поет часто писав
щось у дворі Коробок під грушею [23].
Миргородцям запам’яталися також розповіді старого діда Торби про те, як Шевченко
любив приходити на узбережжя й пониззя
річки Хорол. Вийшовши із двору Коробок,
він прямував до Ведмедівки, ішов вулицею
Чернечою (нині – вулиця Заозерна) до річки й далі на північ – до урочища Чернечого.
За ним часто ув’язувалися хлоп’ята. Він, було,
одному зробить сопілку, а іншому клаптик
паперу подарує. Малим пастушкам розповідав усякі казки та веселі жарти, що надовго
запам’ятовувалися їм [1, с. 4].
Учителька Роза Панасівна Обідна в
1970‑х роках також згадувала перекази з уст
своєї бабусі про те, як Тарас Григорович любив
малечу. Він купував дітям ласощі й приносив
на вулицю, через що малі цілими зграйками
бігали за ним.
Урочище Чернече, либонь, вабило Шевченка своєю історичною назвою: у XVIII ст.
земля на Ведмедівці належала до власності
Лубенського Мгарського монастиря. А ще
то було знамените мисливське угіддя, де водилося безліч зайців і куди любили вчащати

15

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 2/2014

де можна її побачити – це картина миргородського маляра Якова Усика «Школа в Миргороді», написана 1940 року. Це вид на школу
з боку вулиці Сорочинської, і праворуч видніється ріг тієї «шевченкової» хати.
У численних виданнях і публікаціях про
Т. Шевченка розповідається про його перебування в маєтку поміщика Олександра Андрійовича Лук’яновича в с. Мар’янське тодішнього
Миргородського повіту (нині – Великобагачанського р-ну) [3, с. 124–129; 27, с. 3–4; 11,
с. 3; 12, с. 2; ін.]; ці перекази широковідомі й
переповідати їх не варто. А ось про відвідування Шевченком ще одного населеного пункту
Миргородського повіту з такою самою назвою
хочу розповісти. У ХІХ ст., щоб розрізняти
назви цих двох сіл, населений пункт Устивицької волості (з панською садибою Лук’яновичів)
в офіційних документах іменували так: «деревня Марьянская (Шимкова)» [ДАПО, ф. 9083,
оп. 1, спр. 225, арк. 67 зв.; 22, с. 185] 1– за
прізвищем попереднього власника села Федора Андрійовича Шимкова, тестя Олександра
Лук’яновича. Друге (однойменне) село, яке
розміщувалося «в дачах» с. Шахворостівка,
записували так: «деревня Марьянская (Аккерманщина)» [24, с. 14]; трапляються також
його назви: село Керман [ЦДІАК України,
ф. 64, оп. 1, спр. 429, арк. 43], хутір Аккерман
[13, с. 177]. У просторіччі діяла назва Керменщина, а за радянських часів населений пункт
перейменували на Малинівку.
Усі давні наймення цього села походять
від прізвища його власників – дідичів Аккерманів. У середині ХІХ ст. ним володів
Олександр Павлович Аккерман, поручик [17],
у 1854 році – уже відставний поручик. Згодом, у 1860– 1870-х роках, він був мировим
посередником, мировим суддею, повітовим
земським гласним. Належав до кіл ліберально-демократичного дворянства. Багато уваги
приділяв народній освіті, розвитку культури
в Миргороді й у селах Шахворостівка та Комишня [2, с. 20, 33, 41]. Був активним учасником літературних вечорів, які влаштовував
письменник Анатолій Свидницький у Мир-
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повідав О. Моргун також про те, що поліція
стежила за Шевченком і його політичними
розмовами в середовищі миргородських дворян, навіть приставляла до нього вивідувачівінформаторів.
Український письменник Павло Маляр
(1910–2005), уродженець Миргорода [20],
звідомив про ще один давній миргородський
переказ. На вулиці Сорочинській жив поміщик Харечко, у якого інколи спинявся
Т. Шевченко, буваючи в нашому місті. (Його
садиба розміщувалася на підвищенні, там, де
нині будинок № 53 – приміщення районного
відділу освіти). У Харечка був гарний садоксливник, у якому Тарас Григорович полюбляв
відпочивати. Із пагорба йому добре було видно
вулицю. У неділю нею йшли люди до церкви,
на базар. А Шевченко сидить собі в холодочку, шапку на гілку почепив. Селяни гукають:
«Добрий день, Тарасе Григоровичу! А нащо ви
ото шапку свою так високо повісили?» А він
їм у відповідь: «Щоб панські свині не занес
ли» [25]. Людям залишалися в пам’яті навіть
такі дрібні, здавалося б, випадки.
Хто ж той дідич Харечко? Гадаємо, то
міг бути один із братів Харечків. Вдалося
з’ясувати, що такі люди й справді жили в Миргороді: Олексій Герасимович Харечко, титулярний радник, 1864 року служив приставом
у Миргородському повітовому поліційному
управлінні, а його брат Семен Герасимович,
колезький асесор, – скарбником Миргородського повітового скарбництва [14, с. 94, 95]
(він помер близько 1886 року [18, с. 20]).
Заслужена вчителька України Лідія Василівна Шаповал (померла 2000 року) пам’ятала
розповіді своєї вчительки Катерини Іванівни
Зубковської (1885–1961) про те, що Шевченко жив у нашому місті ще в одних людей, прізвище яких, на жаль, сьогодні вже забулося.
Їхня хатка під очеретяною покрівлею стояла на
місцині, що між нинішньою поштою й гімназією імені Т. Г. Шевченка – там, де сьогодні стоїть будинок міського районного центру
зайнятості. Та хатка зберігалася аж до 60-х
років минулого століття; єдине зображення,
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дарував їй свою картину. (У середині ХХ ст.,
кажуть, хтось із працівників одного з київських музеїв забрав ту картину до столиці).
Імовірно, Шевченко бував в Аккермана не
тільки 1845 року, а й пізніше. Принаймні розповідь М. Петренка пов’язує один із візитів
Шевченка до О. Аккермана з періодом ареш
ту поета як члена Кирило-Мефодіївського
товариства. З офіційної біографії Т. Шевченка відомо, що його було заарештовано
5 квітня 1847 року на дніпровській переправі,
коли він повертався до Києва з Чернігівщини. А жителі Керменщини розповідають про
цей випадок у власній інтерпретації. Начебто
Олександр Павлович Аккерман довідався,
що поліція мала заарештувати Шевченка.
Тому він відправив його своїм екіпажем через сусідні села Шарківщину (там жив іще
один Шевченків знайомець – дідич Платон
Родзянко) й Ромодан до Кременчука, і на
кременчуцькій переправі поета заарештували. Народний поговір по-своєму трактував
факти біографії поета.
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городі в 1860–1861 роках, охоче декламував
поезії українською мовою, зокрема, Т. Шевченка [7, с. 155; 10, с. 57]. Дарував книжки до
громадської бібліотеки Миргорода.
Маєток Аккермана розміщався в південній
частині села, неподалік від ставків. У Керменщині (Малинівці) збереглися перекази про те,
що Олександр Аккерман приятелював із Тарасом Шевченком. Житель села Іван Петрович Кобилко, козак Миргородського полку
Українського козацтва, великий шанувальник
Шевченка, у 2005 році повідомив інформацію,
яку він чув від старого місцевого діда Михайла Васильовича Петренка (1886 р. н). Баба
того Петренка – Лукія – служила кухаркою
в дідича Аккермана. Вона розповідала, що
Олександр Аккерман був добрим паном, чуйно ставився до селян-кріпаків. Шевченко заприязнився з ним, приїздив до Керменщини,
гостював в Олександра Павловича, усе щось
писав там, малював картини. Тарасові Григоровичу так сподобалися страви, які готувала
кухарка Лукія, що він на знак удячності по-

Шевченко серед селян. З картини художника В. Хитька
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О’Рурка (1805–1878), який 1845 року, під
час перебування Шевченка на Миргородщині, служив справником при Миргородському
земському суді [ДАПО, ф. 1034, оп. 1, спр. 8,
арк. 22 зв.]. Згодом, у 60–70-х роках ХІХ ст.,
він був головою Миргородської повітової земської управи. Учитель-краєзнавець Микола
Антонович Білоус (1923–2009), завідувач
народного музею сусіднього с. Петрівці, мав
тверде переконання, що Т. Шевченко бував у
Ярмарках у графа О’Рурка. Щоправда, доказів цього він не наводив.
Ми також уважаємо, що така версія має
право на існування, адже О’Рурки перебували в тісних родинних зв’язках із сім’єю Селецьких, з якими був близько знайомий Тарас
Шевченко. Син М. О’Рурка Микола Моріцович був одружений із Катериною, донькою
Петра Дмитровича Селецького [9, c. 85],
гофмейстера імператорського двору в 1821–
1846 роках. П. Селецький свого часу зустрічався з поетом у Рєпніних у Яготині, про що
писав у своїх спогадах [5, с. 620–622]. Як і
Т. Шевченко, П. Селецький у 1845–1846 роках мав стосунок до Археографічної комісії,
тож у них були спільні зацікавлення й спільне
коло знайомих, до якого потрапляли і ярмаківські графи О’Рурки.
Миргородські дворяни, серед них і Моріц
О’Рурк, цікавилися творчістю Шевченка. У
1845 році предводитель дворянства Миргородського повіту В. Зеленський замовив для
себе, а також для графа М. О’Рурка та інших
багатих дідичів Миргородщини альбом офортів Шевченка на історичну тематику «Живописная Украина» [26, с. 106, 567].
У народній пам’яті збереглися відомості
про те, що Тарас Григорович бував і в інших
селах Миргородщини, таких як Великі Сорочинці, Хомутець, Вовнянка. Як дослідив полтавський шевченкознавець Петро Петрович
Ротач, 1845 року поет відвідував містечко Сорочинці, де гостював у місцевого селянина Давида Панченка. Про це в 30-х роках ХХ ст.
розповів його син, сорочинський довгожитель
Данило Панченко [21, с. 194].
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Уродженець с. Шахворостівка Іван Гнатович Гузь (помер 2009 року), колишній військовий лікар, працівник курорту «Миргород»,
розповідав, що якось побачив у хаті одного
із жителів Керменщини давній і надзвичайно гарний жіночий портрет, писаний олійними
фарбами, на якому стояв авторський підпис
«Т. Шевченко». Думка про портрет не давала
йому спокою, і за кілька днів він вирішив знову поїхати до села. Однак нетямущі господарі, побіливши перед святом хату, спалили той
портрет, який, на їхню думку, не прикрашав
оселі, бо був старий, потемнілий, забруднений.
Зі слів господарів, на полотні була зображена
чи то дружина, чи то донька поміщика Олександра Аккермана 2.
Місцевий люд переповідає, що Т. Шевченко бував також у с. Кибинці. Поет знав про
це село неподалік від Миргорода, де знайшов
вічний спочинок відомий державний діяч кінця
XVIII – перших десятиліть ХІХ ст., ліберал
із козацько-автономістськими вподобаннями,
меценат і естет Дмитро Прокопович Трощинський. У повісті Шевченка «Близнецы» один
із персонажів під час подорожі мав намір «проехать на Миргород, чтобы поклониться праху
славного козака-вельможи Трощинского».
За розповідями нинішніх жителів Кибинців, у селі кілька десятиліть тому жив
дід Попадиченко, котрий замолоду служив у
пана Вульферта, до якого перейшов колишній маєток Трощинських. За словами Попадиченка, у маєтку протягом кількох десятиліть зберігалася дуже гарна й дорога карета,
з різьбленням і позолотою, оббита червоним
оксамитом. Нею ніхто вже давно не їздив,
той екіпаж зберігався в каретній тільки як
пам’ятка, бо саме в ній, як стверджувалося,
привозили до Кибинців Тараса Григоровича
Шевченка. Глибокої осені 1917 року маєток
Бориса Панасовича Вульферта було розграбовано, багате майно потрощено, а зі знаменитої «шевченкової» карети обдерто червоний оксамит... 3
Поряд із Кибинцями – село Ярмаки, колишня власність графа Моріца Єгоровича
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До 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка

ки «Урочище Білик» і «Урочище Стінка» [19,
с. 256–261].
Ставлення жителів Миргородщини до
Тараса Шевченка протягом півтора століття завжди позначалося такими рисами, як
святобливість, пієтет, мало не обожнювання.
Мальовані й вишивані портрети Кобзаря висіли чи не в кожній хаті поряд з іконами. Місцеві
вишивальниці перекладали на полотно й зображення самого поета, і Шевченкову картину «Катерина», і обриси селянської хати, де він
народився, на рушниках часто вишивали слова
з його віршів і поем. Жоден з миргородських
художників і різьбярів не оминув Шевченківської теми. Миргородські кобзарі й поети славили його у своїх піснях, виконували музичні
твори на його поезії.
Високе, патріотичне, справді народне слово
Великого Кобзаря стало невмирущим джерелом натхнення й зразком великої любові до
Святої Батьківщини – України. Воно залишилося в пам’яті багатьох поколінь.

Див. також мапу 1915 року в науковому архіві
Миргородського краєзнавчого музею.
2
Повідомлення миргородського художника
Анатолія Олексійовича Шкурка, завідувача на

родного музею Миргородського курорту. Запис
2010 р.
3
Повідомлення Зої Іванівни Балко, онуки По
падиченка. Запис 1999 р.
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Від старого жителя с. Устивиця М. Наливайка (1878 р. н.) було записано переказ, який
він чув від шинкарки Ганни Єгорової про те, що
за років її молодості Шевченко заходив до неї
в шинок у с. Овнянка (нині – Вовнянка) проїздом від Полтави до Миргорода і там «співав
пісні з дядьками». Такий заклад справді існував на околиці села, при великому Роп’яному
чумацькому шляху, де подорожні зупинялися,
щоб перекусити, випити чи пообідати.
Жителі с. Хомутець були впевнені, що
Великий Кобзар приїздив і до їхнього села.
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«Апостол Петро у в’язниці», на якій нібито
стояв підпис Т. Шевченка. Куди згодом поділася картина з хомутецької церкви, невідомо.
Існує версія про те, що Шевченко бував у
с. Білики поблизу Миргорода. Саме тут 1845
року він міг створити два свої олівцеві малюн-
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УКРАЇНЦІ-РУСИНИ В БОДРОГКЬОЗІ *:
ЕТНОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ З ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ
ПРО РУСИНІВ УГОРЩИНИ
Дюла Віга
УДК 39(=161.2’282.2)(439)“18/19”
Стаття присвячена вивченню характерних особливостей міграцій українців-русинів у XVIII–XX ст. до
історичного регіону межиріччя Тиси, Бодрога та Латориці. Окрім того, у статті наведено історичні відомості стосовно окремих переселенців і невеликих груп, які виїжджали на сільськогосподарські роботи. На думку автора, аналіз
такої форми міграції може розтлумачити швидку асиміляцію русинів у даному регіоні.
Ключові слова: міграція, сезонні робітники, аграрні роботи, женці, челядь, українці-русини, греко-католики,
асиміляція.

Е

Статья посвящена изучению характерных особенностей миграций украинцев-русинов в XVIII–XX вв. междуречье Тисы, Бодрога и Латорицы. Кроме этого, в статье приведены исторические данные о некоторых переселенцах
и небольших группах, которые выезжали на сельскохозяйственные работы. Автор считает, что анализ такой формы
миграции объяснит быструю ассимиляцию русинов в этом регионе.
Ключевые слова: миграция, сезонные рабочие, аграрные работы, жнецы, прислуга, украинцы-русины, грекокатолики, ассимиляция.

Ф

The study examines the characteristics of the XVIIIth–XXth centuries migrations of the Rusyns to the historical region of
interfluve of the rivers Tisza, Bodrog and Latorytsia (Bodrogkéz – NE Hungary – SE Slovakia). In addition, it publishes the
historical data mainly on the history of the certain settlers and small groups migrating for farm work. According to the author,
the analysis of such a form of moving promotes an explanation of quick assimilation of Rusyns settling in this region.
Keywords: migration, agrarian seasonal workers, land cultivation, guest reapers, domestics, Ukrainians-Rusyns, Greek
Catholics, assimilation.

в новітній період. Ці переміщення подібні до
тих, що відбувалися на інших теренах Європейського континенту (наприклад, процеси
урегулювання відмінностей, що виникали внаслідок різниці збереженої енергії низинних і
гірських місцевостей; проблеми з робочою силою, пов’язані з війнами; зміни в мобільності
населення, зумовлені суспільним розподілом
праці) [3, р. 114] і були віддзеркаленням регіо
нальних економічних, політичних та суспільних процесів.
Феодальний устрій також був двозначним: загалом поміщики забороняли кріпакам
мандрувати, однак, за необхідності, під час
суспільних катаклізмів, самі спрямовували їх
у віддалені місцевості на підневільні роботи.
У такий спосіб поміщики ставали ініціаторами

ІМ

Пояснення змін у традиційній культурі годі
уявити без розкриття регіональних, локальних,
історико-міграційних, історико-демографічних
процесів. З оформленням угорської етнографії як науки значну увагу спрямовували на
дослідження етнічних спільнот, які мешкали
поряд з угорцями. Загальноприйнято позначати угорців як «народ-реципієнт». Однак
тогочасні етнографічні й фольклористичні студії лише під час трактування невідомих угор
ському середовищу культурних елементів зіт
кнулися з релігійно-етнічними наслідками
попередніх міграцій. У системі взаємовідносин
народів Карпатського басейну, які проживали
поряд, звичним процесом були постійні переселення: міграції як у феодальний період, так
і в новий час; інші тенденції спостерігаються

Бодрогкьоз (Bodrogköz) – історичний регіон межиріччя Тиси, Бодрога, Латориці. З XVIII ст. його
населення належало до чотирьох конфесій. Після 1920 року 31 поселення, з 56, відійшло до території
Чехословаччини (з 1990 р. – Словаччина). У 1940 році 34,6 % жителів становили римо-католики, 31,3 % –
реформати, 24,8 % – греко-католики, 7,4 % – іудеї.
*
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міграцій більшого масштабу. Історичні студії,
етнографічні дослідження минулих століть насамперед прагнули розкрити численні переселення, їх історію [6; 14; 15]. У них виявлено
доволі багато деталей щодо локальної культури. Водночас в Угорщині чимало міграційних
процесів ще й досі не з’ясовані. Ми не вповні
обізнані з трансформацією культури асимільованих у минулому етнічних груп, а також із їхнім впливом на культуру-приймача.
Певна річ, у дослідженнях окремих переселених народів існують значні відмінності.
Вивчення угорської етнічної групи русинів,
рутенів, а також їхніх нащадків, що є предметом даної публікації, у минулі десятиріччя
досить пожвавилося. Не вдаючись до деталізації, маємо на меті поінформувати про діяльність Іштвана Удварі та його колег, про
значення організованої ними конференції
на честь Антала Годинки, а також про роль
самоврядування нацменшин і її вплив на появу законів про самоврядування [7; 16; 19; 24].
Згадуючи із сумом Іштвана Удварі, який рано
пішов із життя, зупинимося на його діяльності, яка інспірувала наступні дослідження з даної проблематики [8; 23]. Саме завдяки йому
питання мовної та культурної ідентифікації
русинства привернули значну увагу суспільства, як і загалом русинство з його мовними
та іншими процесами [10]. Також у полі зору
науки було коло питаннь, звернене до писемності українців-русинів. Ця проблематика як
на локальному рівні, так і на європейському
пов’язана з греко-католицькою церквою та
етнічністю [2; 20]. Водночас із цим з’ясовані
й інші процеси міграції українців-русинів
(наприклад, бачвансько-сремські); значні результати досягнуто у вивченні мовних процесів окремих поселень [25].
У 1973 році Аттіла Паладі-Ковач у дослідженні історичної етнографії та демографії української діаспори XVIII–XIX ст., у
зв’язку зі збереженням її етнічного складу,
поряд з низкою суттєвих висновків поставив
таке питання: «Що стало причиною того, що
більш відокремлена, численна німецькомовна
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спільнота на досліджуваній території (Ратка,
Герцегфалва, Каройфалва) збереглася краще,
аніж українська?» [12, р. 358]. У пропонованому дослідженні я не переймаюся станом
мови і культури німців Токайського підгір’я.
Проаналізую лише етнічні процеси українців,
насамперед на основі власних відомостей з
Бодрогкьоза.
Забігаючи наперед, зауважимо, що процеси мовної та етнічної ідентифікації українціврусинів у середині ХVІІІ ст. були ще не завершені. Однак і в цей період лише в північній частині Земпленської області русини сповідували греко-католицизм, на решті території регіону вони були багатоконфесійними [9].
У північно-східному регіоні в середині XIX ст.
русини асимілювалися з угорцями, створивши
змадяризовані поселення «руського» ритуалу (Бодрогсердагей (Стреда над Бодрогом),
Бей (Біел), Бой (Боль), Кішдобра (Добра),
Бодрогмезьо (Поляни)), а також зі словаками (уздовж Бодрога й Ондави) [1, р. 77–78].
Асиміляції з угорцями передувало чимало
причин. Головна з них, безумовно, – це грекокатолицизм і малочисельна русинська інтелігенція, яка сповідувала озвучений напрям
християнства, більшість якої традиційно була
прихильна до угорців. Наступною причиною,
підтвердженою відомостями з Бодрога, було
переселення, значною мірою окремих, нечисленних груп, українців-русинів до північносхідної Угорщини. Ці причини, на моє переконання, пов’язані з постійними міграціями
в пошуках заробітку (Аттіла Паладі-Ковач
назвав цей процес «добровільними міграція
ми») [12, р. 334]. Тому зміни в мові й культурі
відбувалися набагато швидше, аніж у більш
замкнутих формах переселень. Упродовж
століть території поселення українців-русинів були відкриті для переміщень у південному, південно-західному напрямках, що підтверджено багатьма даними щодо зв’язків зі
сільськогосподарськими районами рівнинних
областей. Матеріали про їхнє переселення на
межі ХІХ–ХХ ст. також містять відомості
про історію окремих русинських поселень, осо-
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бливо на словацькому боці Бодрога, які можна вивчати методом етнографічного збирання
даних [21, р. 65–91; 22]. Їхні міграції демонструють чимало спільних рис із міграціями
заробітчан ХVIII–XIX ст. в Карпатському
басейні.
***
До 1918 року Земпленська область за
кількістю заробітчан, разом з областями
Пожонь, Нітра, Тренчен й Арва, належала до однієї з найбільших адміністративних
одиниць на Верховині. Чимало відомостей
з XVIII ст. свідчать про те, що населення
Верхнього Земплена під час літнього збирання врожаю на Затиссі (Тіcантул) та інших
територіях Угорської низовини (Алфьолд)
заробляло собі на проживання в зимовий
період. До цього, безперечно, спонукали
погані природні умови і мала сила притягування північно-земпленських сіл. Окрім
того, гірські ерозійні землі вможливлювали
вирощування лише малоцінних сортів зернових. Міграції значною мірою стимулювала
й структура обійсть. У північних русинських
селах, що підтримували постійні зв’язки з
Бодрогкьозом (з яких також переміщувалися
переселенці в напрямку вздовж Тиси і Бодрога), у середині XVIII ст. мешкали кріпаки лише з усіченими наділами. Зауважимо,
що поблизу не було й визначеного місця, де б
населення могло виконувати поденну роботу
(наприклад, Улич, Убля, Збой та ін.) [4, р. 10;
17, р. 49, 72, 100, 111, 117 і т. д.].
В останній третині ХІХ ст. попередній баланс робочої сили міграції повністю порушився. Територію сучасної Словаччини, зокрема
її східну частину, покинуло понад 1 млн осіб.
Лише з Верхнього Земплена до Америки помандрувало 50 тис. осіб. Оскільки більшість
становили наймити, серед яких були сезонні
робітники, унаслідок цих міграцій зменшилася кількість робочої сили. На зламі століть
виник відчутний її брак, що значною мірою
викликало приплив до обійсть середніх і
нижніх частин Земплена робітників з Галичини, зокрема з віддаленних карпатських те-
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риторій, а також із угорського Алфьолда [4,
р. 10; 11, р. 174].
Майже в кожному поселенні верхнього Бодрогкьоза в першій половині ХХ ст.
мешкали хлопці-наймити неугорського походження. Їхні міграції, суспільний статус та
передусім контакти з населенням угорських
сіл, їхнє тогочасне становище уможливлюють аналіз неусталеної системи міжетнічних
зв’язків, повсякденного буття [докладніше
див.: 21, р. 82–88, 140–144]. До заможніших
господарів на роботу наймалися на один-два
роки та, якщо були навзаєм задоволені один
одним, неодноразово поновлювали договір.
Більшість їх, у віці 16–17 років, прибувала до
Бодрогкьоза найчастіше з батьком чи іншими старшими родичами, які перевіряли умови
праці та узгоджували оплату. Були, однак,
хлопці і з важчою долею – це втікачі або ж
ті, хто змалечку сам заробляв на хліб. Вони
одноосібно знаходили місце роботи. Проте
господар з більшою довірою ставився до хлопця, який мав певне родинне оточення. Женці,
сезонні робітники часто самі для своїх дітей
підшуковували угорського господаря.
Окрім того, що молодий наймит отримував забезпечення і певну плату, його служба
вможливлювала здобуття досвіду в селянській праці. Він міг навчитися такої сільськогосподарської роботи, якої не практикували
в нього вдома. Адже заробітчанам з гірської
місцевості сільськогосподарська техніка, використовувана на низинних територіях, була
невідома. Тут можна провести певну паралель з інституцією дитини, хлопця на обмін. Проте неоднакові природні, господарські
умови й суспільне оточення зумовили й інший
тип зв’язку. Про обмін дитиною, хлопцемнаймитом не йшлося: ми не знаємо прикладів того, щоб угорський хлопець наймався до
господаря-русина. У цьому випадку навчання
праці, а також ранні заробітки були визначальною метою. Хоча не підлягає сумніву те,
що багатьма елементами в навчанні мови, соціалізації в нових обставинах, у користуванні
новою технікою вони нагадують інституцію
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Коли йому виповнилося 17 років, прибув
до Поляни і найнявся працювати в Йожефа
Симка. Зауважимо, що родина Симка також із походження русини, і прийняття Ласла Мигоканича (як і в інших випадках) було
сприятливим з огляду на те, що русинський
наймит потрапив до греко-католицької родини. У випадку русинських наймитів – це було
вирішальним чинником, що допомагало гармонійному співіснуванню, пристосуванню до
родини працедавця. За спогадами його доньки, родина Симка вважала Ласла Мигоканича
майже своїм сином. Прикметно, що між їхніми нащадками й тепер майже родинні зв’язки.
У Поляні, 1948 року, він одружився на угорці
Юліанні Пасуйкаш із Боя. Після Другої світової війни переїхав працювати до Чехії, у
Хомутов, де прожив разом із дружиною шість
років, народивши єдину доньку. У 1954 році
він повернувся до Поляни й там, 1989 року,
помер. Русинський наймит Андраш Гороцький також служив у Поляні, одружився в
Бої, потім перебрався в інше місце.
Згадаймо також русинських наймитів із
сусідніх до Бодрогкьоза місцевостей. В Абарі (Оборин), що належить до області Унга,
згадують русинів на прізвища Веселий, Чернянський, Матяш Слопошський і Петер Кочан, останній походив з Гарцоша (Збой). Їхній
п’ятий товариш, на прізвище Джупон, потрапив до села з Кьортвейеша (Фелшьокьортвейеш – Верхній Грушів). Русинські наймити
також пересувалися вздовж Бодрога й Ондави. У Баранчі (Земплинский Бранч) Габріела
Хабанова, яка на моє прохання досліджувала цю тему, натрапила на відомості про трьох
наймитів. Русин на прізвище Гутнян походив
з околиць Стропка, одружився на словачці
Геленці Шепелаковій. З околиць Стропка походив і заробітчанин Зайарош, він також там
одружився. Із цієї місцевості разом з родиною
прибув русин Гуджа, який через два роки (він
випасав волів єврея Грошендера) переселився далі. У Гарань (Грань) переселився слуга
з Рокіто, що поблизу Гомонна, на прізвище
Местор. А в Гардичі, у недалекому минулому,
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дитини на обмін. Існували угорські й русинські місцевості, однак якість життя в них була
занадто відмінною, і це не стимулювало між
ними обміну. Спосіб життя українців-русинів,
їхній господарський і суспільний статуси не
були взірцевою моделлю для угорських селян,
у той час як русини від них багато запозичували [докладніше див.: 13].
Спочатку русинський хлопець був наймитом до всього, а потім отримував більш самостійну роботу біля худоби, на землі, а також
займався перевезенням – залежно від того,
у якій мірі він був самостійний і користувався
довірою господаря, як він пристосовувався до
розподілу праці в селянській родині.
Мої інформатори, які в одному випадку
були наймитами, а в другому, – роботодавцями, повідомили також свої прізвища і звідкіля вони родом. У 1920‑х роках тесть мого
інформатора, на прізвище Морович, прибув
у с. Бей як наймит. Там одружився, прожив
життя, однак розмоляв угорською погано,
а молитися, – був греко-католиком, – умів
лише по-русинськи. До Кьортвейеша (Грушів) у 1930‑х роках переселився наймит на
прізвище Печко. Одружився і цілковито змадяризувався, навіть забув свою мову. У Капоні осів хлопець на ім’я Крайник, одружився з дівчиною з Лелеса, потім перебрався до
Боя. У Йорьоші були наймитами Дичко, а також брати Петер і Шандор Миховичі, останні
прибули з Улича. У Зетені (Затін) наш інформатор згадав слугу на ім’я Мігай Гачок, з-під
Хуста. Оскільки вдалося відшукати його нащадків, нам більше відомо про життя тогочасного русинського заробітчанина, який жив
у Поляні, Ласла Мигоканича, народженого
1924 року в долині Ронагаваш, Гавашкьоз
(тепер – с. Люта Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл., Україна), в область Унг.
У віці 6–7 років він осиротів, і тоді його взяв
до себе русинський священик на виховання.
У віці 14-15 років, оскільки дедалі частіше він
виконував обов’язки челяді, Ласло втік. Спочатку Ласло Мигоканич знайшов роботу в
околицях Руски, в області Унга.
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мешкав Юрай Ігнат, батько якого переселився
з Ішкоца до обійстя Ілони, а потім потрапив до
Гардича (Земплинське Градиште). З Надьтороні (Трна), околиць Мезьолаборця (Межилаборці), перебралися родини Ситяр і Малатяк. Нащадки останньої і нині тут живуть.
А до Кіштороні (Мала Торона) переселився
русинський наймит Мігай Галега.
Окрім українців-русинів, у верхньому Бодрогкьозі служили й словацькі наймити. Наприклад, предки мого інформатора Йожефа
Маті походили з Кашо (Кашов). Його батько і
брат служили в маєтках Мадяршаш (Земплинське Ястрабіе), Імрег (Брехов), Зетень, Веке
(Войка), Баттян (Ботяни), а потім переселилися до Рада. Угорською мовою вони заледве
спілкувалися, тому діда та його брата жителі
Рад називали Янчі Кашо і Дьорі Кашо – за
місцем їхнього походження. У 1930‑х роках до
Кішбарі з околиць Кешмарка (Кежмарок) і
Попрада переселилася родина Ташків.
Сваха інформатора Йожефа Комаромі, яка
нині живе в Кішдобрі, походить з Олубло (Стара Любовна). Вона перед Другою світовою
війною спочатку була челядницею у священика
з Кішбарі. У Гардичі і Сюрнезі (Сирник) згадують польських слуг, які в 1930‑х роках прибули з Польщі й тут мешкали до 1960‑х. За
наявними відомостями в обійстях Бодрогкьоза працювало чимало наймитів, поденників,
челяді. Хлопці-наймити, які були на роботі в
сільській місцевості, заслуговують на більш
прискіпливу увагу, адже їхня міграція уможливлює вивчення місця праці в житті індивіда,
роль у певному поселенні, адаптацію і пізнішу
асиміляцію.
Цікавим завданням могло б стати історичне дослідження регіонально-етнічної системи зв’язків (адже значна частина архівних
джерел досі не вивчена) і відомостей, що
стосуються цього питання. У такому випадку джерела не можна вважати єдиними правильними доказами щодо етнічних питань.
Опис області Земплен за 1869 рік докладно,
по хатах і місцевостях, містить дані стосовно
населення. Якщо проаналізувати, наприклад,
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гомогенно реформатські й до першої половини
ХХ ст. суто ендогамні відомості з Кішґереша
[18, р. 180–206], то вони містять прізвища
на угорський лад. Однак ми навряд чи помилимося, якщо в особі наймита Мігая Ліптака (його дружина Борбала Доч народилася в
Кішґереші, і там побачили світ двоє їхніх дітей – Ержебет і Мігай) упізнаємо русинського переселенця. Звернувши увагу на мешканців, записаних у найбільшій хаті села – слуга
Янош Тамаш (Сюрнег, 1810), слуга Анна
Ференчак (Челей, 1837), їхні діти – Марія
Тамаш (Сюрнег, 1863), Янош Тамаш (Ґерчей, 1869) і Анна Тамаш (Кішґереш, 1863),
можемо простежити їхні основні місця проживання. Але не забуваймо й того, що за географічним словником Елека Фенеша (1851)
Кашо – русинсько-словацьке, Челей (Человце) – русинсько-словацьке, а Сюрнег – угорсько-русинське села [5].
У цьому питанні досліджувані мною метричні книги також непереконливі, адже
однозначно не можна встановити, чи запис
стосується місця народження померлого, чи
постійного місця проживання. Маємо записи
метричної книги померлих греко-католицької
парафії Кішдобра за 1895 рік; 11 поселень, з
греко-католицьким населенням, також зберег
ли записи з ХІХ ст. У них містяться декілька записів, які переконливіше, аніж людська
пам’ять, підтверджують географію прибуття
сезонних робітників до Бодрогкьоза, передусім у помістя. Зокрема, у Баттяні 21 липня
1903 року померла Параска Борч, поденниця
з Радишиць (Галичина); у Беї 14 жовтня померла шістнадцятирічна поденниця Марія
Маргета, яка походила з Верешмарті (очевидно, область Берег-Угоча); у Беї, у віці 19 років,
23 липня 1919 року померла Юліанна Белей
(Тур’яремете / Тур’ї Ремети). Вони, згідно із
записами, «приїхали на жнива до Бея». Жнець
Андраш Рябець (Іска, Нижнє Студенає – область Марамарош), у віці 29 років, 4 червня
1934 року помер у Надьтаркані.
У книгах про померлих також є записи
про поденників, челядь, перевізників. Подані
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відомості й про мандрівки динярів і тютюнарів, які, хоча й опосередковано, уможливлюють з’ясування окремих місць зупинок на
їхньому шляху. Наприклад, донька челядника Іштвана Швабa трьох з половиною років,
народжена в Ужгороді, померла в Беї 23 липня 1937 року. Тютюнар Йожеф Югас (Шаламон, обійстя Цифра – область Унг) 30 червня
1925 року в Надьґереші поховав свою восьми
місячну доньку. Піврічна дівчинка наймита
Ласла Сенкулича, на ім’я Ірен, народжена в
Барані (область Унг), 3 листопада 1927 року
померла в Кіштаркані.
У зв’язку з їхніми місцями походження,
мандрівками і переселеннями варто сформулювати ще одне важливе спостереження: у
пересуваннях і переселеннях мандрівних, сезонних робітників та челяді існувала важлива залежність. Мандрівні женці часто поверталися до колишнього роботодавця, а згодом
віддавали туди своїх синів. Як уже було зазначено, досить часто практикували наймання
на роботу до родини одновірців, у заздалегідь
знане місце. До місця зупинки заробітчан, переважно у випадках, коли вони затримувалися надовше, вирушали й інші. Також під час
міграцій, після Другої світової війни, місцем
проживання вибирали відомі вже села. Таким
чином, це був один зі способів зв’язків: тимчасове й постійне заробітчанство, повільне просування до низинних місцевостей, зумовлене
їхньою внутрішньою структурою і слабкою
суспільною будовою.
За джерелами ми можемо виокремити дві
місцевості походження русинських робітників.
(Нині їх, власне, три, бо після Другої світової війни чехословацько-радянський кордон
поділив першу навпіл). Першу групу (хоча
інформатори з Мезьолаборця відокремлюють
себе від закарпатського русинства) становить
населення Вігорла й Синяка, а також територія між Ронахавашем і Східними Бескидами,
передовсім між селами областей Унг і Цірока.
До Другої світової війни щоліта переселенці
спускалися переважно до сіл, обійсть Бодрогкьоза і вздовж Бодрога. (Це ті, хто після війни
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як «колоністи» з’явилися в уже дослідженій
раніше, саме завдяки міграціям, місцевості.
Передовсім вони осідали в Кьортвеєші). Про
їхні поселення переважно нагадують Улич
(Утцаш), Убля (Угар), Збой (Гарцош), із цими
селами був найміцніший зв’язок. Згадки про
русинських робітників зберегли також Стакчин
(Такчань – у Кішґереші), Уйсек (Нова Седлица), Ґьорбесеґ (Уличке Кріве – у Бої), Новоселица (Уйкеменце – у Беї).
До другої групи можна віднести Закарпаття. Це переважно південний схил Синяка, звідки долинами Латориці прибували
до Бодрогкьоза (та до області Унг) сезонні робітники, одним і тим самим шляхом до
Надьдоброні (Велика Добронь) і околиць
із угорськими женцями. Під час літніх робіт
господарства Бачка (Бачка), Лелес, Капоня (Копона), Сентеш (Плешани), Кішчерньо (Черне), Кішкьовешд (Малий Каменець), Кіштаркань (Малі Тракани), Йорьош
(Стражне), Пербеник (Прібеник) у першу
чергу отримували поповнення робочої сили.
Спорадичні відомості з місцевостей витоку Тиси, околиць Раго (Рахів), Акнаслатіна
(Солотвино) також містять згадки про мандрівних наймитів (Рад, Сентмарія).
Отже, по суті з одних і тих самих місцевостей прибували як сезонні робітники, челядники, так і наймити, візники. Вони також намагалися знайти щастя в Америці, працюючи на
заводах і фабриках, у шахтах і в транспортних
перевезеннях. Русинське населення спершу
залишало свої землі посезонно, а потім – назавжди. Основним чинником цього була слабка сила притягування до рідної землі; для
гірської бідноти низинна місцевість давала
змогу іншого, більш прийнятного рівня життя.
Такий вибір є рішенням особистості, альтернативою бідняків. Однак щодо місцевостей, етнічних груп – це віддзеркалення своєрідного
симбіозу етносів.
Працевлаштування хлопців-наймитів іноетнічного походження, зрештою, відповідало
потребам у найманій силі в Бодрогкьозі. Поміж обійстями, селами також тривали значні
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Спільна релігія і формування балансу робочої
сили регіону сприяли переселенню північних,
північно-східних робітників до Бодрогкьоза
і південного Земплена. Для гірської бідноти
була слабкою сила притягування до рідної
землі. Складне етнічне і конфесійне становище призвело до труднощів у проживанні, до
суспільної напруги. Долі наймита, що остаточно була визначена звільненням від кріпацтва, і сільськогосподарського робітника лише
збільшували попередню напругу. Суспільна і
культурна специфіка цієї етнічної, релігійної
системи зв’язків властива лише селянському
суспільству, адже розвиток регіону в першій
половині ХХ ст. лише частково змінив традиційну суспільну структуру.
Повертаючись до основного питання, за
уважимо, що швидку асиміляцію цих «всотуваних» переселенців могло пришвидшувати
їхнє прибуття по одному чи невеликими групами. Чинником цього було й те, що вони походили з різних місць і були носіями різних
традицій та мовних діалектів.

1. Balog P. Statisztikai adatok Zemplén vármegye
néprajzához // Adalékok Zemplén vármegye történe
téhez. – Sátoraljaújhely, 1908. – P. 73–78, 170–173,
205–211, 322–330.
2. Bartha E. Egy felekezeti nagyrégió Európa
közepén. A görög katolikus tér Kelet és Nyugat ha
tárán // Ethnographia. – 2001. – CXII. – P. 299–340.
3. Braudel F. Anyagi kultúra, gazdaság és kapi
talizmus – XV–XVIII század. A mindennapi élet
struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. – Budapest :
Gondolat Kiadó, 1985.
4. Etnografickỳ Atlas Slovenská. Národopis
ny Ústav Slovenskej Akadémie Vied. – Bratislava,
1990.
5. Fényes E. Magyarország geographiai szótára. –
Pest, 1851.
6. Fügedi E. Agrár jellegű szlovák település a
török alól felszabadult területen // Agrártörténeti
Szemle. – 1966. – VIII. – P. 313–331.
7. Hodinka Antal Emlékkönyv: Tanulmányok Ho
dinka Antal tiszteletére / szerk. I. Udvary. – Nyíregy
háza, 1993.
8. In memoriam István Udvari (1950–2005): A
2010. május 25–26-i nyíregyházi emlékkonferencia

anyaga / szerk. A. Zoltán. – Nyíregyháza, 2011. –
(Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 28).
9. Kal’avsky M. Vallási és nyelvi viszonyok Zem
plénben a XVIII század derekán / Interetnikus kapcso
latok a Kárpát-medence északi részén / szerk. J. Lisz
ka. – Komárom ; Dunaszerdahely, 1994. – P. 312–315.
10. Magocsi P. R. The Shaping of a National Iden
tity: Subcarpathian Rus’ 1848–1948. – Cambridge,
1978.
11. Malláth J. Mezőgazdaság és állattenyésztés //
Zemplén vármegye / szerk. S. Borovszky. – Buda
pest, [1900]. – P. 172–187.
12. Paládi-Kovács A. Ukrán szórványok a 18–19.
században a mai Magyarország északkeleti részén //
Népi kultúra – Népi társadalom. – Budapest : Akadé
miai Kiadó. – 1973. – VII. – P. 327–367.
13. Paládi-Kovács A. Cseregyermekek. Népi
kapcsolatok és nyelvtanulás a régi Gömörben //
Életmód, foglalkozás, nemzetiség. – Debrecen : Kos
suth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke,
1988. – Р. 145–156.
14. Rácz I. A paraszti migráció és politikai me
gítélése Magyarországon (1848–1914). – Budapest :
Akadémiai Kiadó, 1980.

ІМ

Ф

Е

міграції: краще місце праці, очікувані кращі
умови і оплата вабили заробітчан, сезонних
робітників, челядь до різних місць. Різноманітні матеріальні, людські, емоційні чинники
були стимулами для тих, хто хотів залишитися. Регіон дозволяв значний внутрішній рух
заробітчан. Різною була і сила притягування окремих сіл, залежно від потреб у робочій
силі: були поселення, де працювали лише бідні
місцеві хлопці, деінде, раз або двічі на рік, прибував чужий наймит, інколи їхнє число сягало
п’ятнадцяти. Приклади того, що один господар наймав більше одного хлопця неугорського походження, мені невідомі.
Хоча стаття покликана передусім спрямувати до подальших досліджень, підсумовуючи, висловимо думку, що в регіонах з різними
природними умовами і силою притягування
до рідної землі сезонна робота уможливлювала міграцію населення. На території північносхідної Угорщини звичною частиною життя
генерацій, які змінювали одна одну, було певне
перетинання різноманітних етнічних спільнот.
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УКРАЇНА У ЄВРОПІ. ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПАРА ЛЕЛІ
(на матеріалах народного харчування)
Лідія Артюх
УДК 392.8+316.73(477+4)
У статті розглянуто дві протилежні моделі харчування, притаманні давній європейській культурі: хлібну і м’ясну.
На писемних і археологічних джерелах автор досліджує місце культури харчування України у європейському контексті.
Ключові слова: модель харчування, римляни й «варвари», освоєний і неосвоєний простір, рослинна і м’ясна їжа,
вино й пиво.
В статье рассматриваются две противоположные модели питания, характерные для древнеевропейской культуры:
хлебная и мясная. На основе письменных и археологических источников автор исследует место культуры питания
Украины в европейском контексте.
Ключевые слова: модель питания, римляне и «варвары», освоенное и неосвоенное пространство, растительная
и мясная пища, вино и пиво.
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The article considers two opposite nourishment models inherent in ancient European culture – the cereal and the meat.
Based on the written and archaeological sources, the author observes a place of Ukrainian food culture in the European
context.
Keywords: nourishment model, Romans and barbarians, developed and undeveloped room, vegetable food and meat
products, wine and beer.

Розглядаючи культуру харчування антич
ної, а потім і середньовічної Європи, відомий
культуролог і історик Массімо Монтанарі визначає її, як «протистояння» двох моделей
харчування: варварів і римлян. М. Монтанарі
відводить грецькій і римській культурі роль
«цивілізаційну», яка мало цінувала первозданну, споконвічну природу, що посідала досить скромне місце в системі цінностей, визначених грецькими і римськими мислителями та
їхніми послідовниками. І в ранньолатинській
літературі поняття «необробленого» оцінювалося, імовірно, як негативне. Ліс як середовище для добування їжі був чужим і відзначався
як маргінальний світ. Престижним в очах і
плебса, і верхівки є землеробство і садівництво, які були стрижнем греко-римської економіки й культури в цілому. Зернові, оливи
й виноград стали символами їхньої власної
ідентичності [22]. Додатковим заняттям було
вівчарство, і випас овець був чи не єдиним
прикладом скромного використання ресурсів
дикої природи. Так само небагато згадок і про
рибальство, яке, зрозуміло, базувалося тільки
у прибережних районах.
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Знаний польський історик і археолог Лідія
Винничук відзначає, що мешканці давньої Італії харчувалися переважно густою, круто звареною кашею з полби, пшона, ячменю чи бобового
борошна. Це була їжа простого люду – бідняків і солдатів, національна їжа давніх італійців.
Комедіограф Плавт на межі ІІІ–ІІ ст. до н. е.,
підкреслюючи своє італійське походження, називав себе Пультіфагонідом, тобто Кашоїдом,
поглиначем каші з полби [10, с. 26].
На сніданок їли хліб, сир, фрукти, молоко й
розбавлене вино, обід починався з яєць і закінчувався яблуками (звідси приказка: «Від яйця
до яблука», аналогічна нашій – «Від А до Я»).
Звичайно, основою харчування були каші й
хлібні коржі. Чомусь у римлян було особливо популярним печиво з Родосу, хоча через відстань і
затримки з транспортуванням воно часто ставало таким черствим, що його важко було жувати.
У ті часи була актуальною епіграма Марціала:
Не бий кулаком ти слугу винуватого
				
в зуби:
Печива хай він поїсть, що посилає
					
Родос
				
[10, c. 264].
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Білий пшеничний хліб споживали на багатих учтах, а на щодень пекли чорний з разового борошна, так званий «селянський». Був
також хліб зовсім низької якості – «табірний»
для війська і «плебейський» для безкоштовної
роздачі бідним [10, c. 262, 264].
У Греції часів Гомера снідали ячмінними чи
пшеничними коржами, политими вином, розбавленим водою, обідали так само, додаючи
якесь м’ясо (у заможних), а овочі (цибуля, часник, капуста) і бобові були переважно харчами
бідноти. Із жирів переважала оливкова олія,
а самі оливки входили до складу майже всіх
меню [10, c. 252–253].
Отже, система харчування була суто рослинною: каші, хліб, коржі, вино, виноград і родзинки, оливки й олія, овочі (переважно капуста, цибуля, часник). М’ясо свиней і овець, сало і
козячий чи овечий сир додавалися в незначних
кількостях для смаку, але не були основними
інгредієнтами харчування. Рибу використовували переважно у прибережних районах. Цей
факт підтверджують археологічні знахідки з
римських культурних шарів (численні гачки,
грузила, посудини для зберігання просоленої
риби) [10, c. 53]. Пліній Старший навіть називає види риб, які входили до римського меню:
осетри, морські окуні, тріска, скар [10, c. 54].
Господарча діяльність так званих «варварів», як називали їх греки й римляни, мала
відмінності, продиктовані умовами проживання германців і кельтів. Західна й Північна Європа були багаті на ліси й озера, що
дозволяло місцевим племенам використовувати саме необроблений простір. Мисливство і
рибальство, збиральництво й випас худоби на
луках, лісових галявинах і в лісах (свиней, кіз,
овець, коней і великої рогатої худоби) були
головними заняттями в системі життєзабезпечення. М. Монтанарі підкреслює, що саме
м’ясо, тваринні жири, риба, молоко були основою харчування.
Звичайно, м’ясо як особливо важливий
харчовий продукт у повсякденному побуті доступне було переважно вищим верствам суспільства. Воно було символом влади, сили,
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мужності, тілесних потуг. Недарма в міфології
народів Північної й Середньої Європи існують розповіді про бійців-велетнів, які могли за
один раз з’їсти цілого барана або й бика, запивши діжкою пива, і це викликало захоплення й подив простого люду. (Зауважимо, що і
в казковій традиції українців ми натрапляємо
на подібних героїв: Об’їдайла й Обпивайла,
котрі так само дивували навколишніх своїми
подвигами). М. Монтанарі наводить матеріали, які свідчать, що в капітуляціях франків дві
міри покарання розглядаються як рівноцінні:
позбавлення зброї і відлучення від м’ясної їжі.
Якщо врахувати те, що війна була головним
заняттям більшості франків, то стає зрозумілою неймовірна тяжкість першого покарання,
і дає можливість уявити вагу другого. Утримання від м’яса було знаком приниження, виключення з престижних лав [22, c. 25].
Не можна, однак, твердити, що це розмежу
вання харчових моделей було надто категоричним. І германці споживали зернові – хоча б у
вигляді того ж пива, та й хлібці з ячменю чи
вівсяники, каші й круп’яні юшки були не рідкістю на їхньому столі, і римляни із задоволенням споживали свинину і птицю. Навіть
на благодійних обідах імператорів для бідних
нерідко подавали не тільки хліб, але й м’ясо.
Якщо бідні римляни щодня вдовольнялися кашами й овочами чи фруктами, то заможні мали
їх за доповнення, додаток до м’ясних страв з
козлятини й свинини. Воловину і яловичину
споживали, щоправда, тільки тоді, коли приносили жертви богам, бо велику рогату худобу
економили, оскільки вона була головною тягловою силою. З дичини переважно використовували зайчатину і птицю [10, c. 268]. М’ясо й
сало вепра було ласим смаколиком, доступним
не кожному. Гомер описує прийом, здійснений
Ахіллом для послів Агамемнона:
Сам же велику стільницю підсунув
			
до вогнища ближче,
Жирні на ній порозкладував спини
			
козла та ягниці
Й вепра гладкого хребет, що лиснів
			
аж од сала масного.
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цивілізації, який просто мав свій шлях, інший,
але не менш важливий.
Відомий етнолог сучасності проф. С. Арутюнов, який чимало робіт присвятив вивченню
народної системи життєзабезпечення, подає
дуже влучне формулювання моделі харчування. «У визначенні моделі харчування, – пише
він, – ми абстрагуємося від поведінкових аспектів харчування, від другорядних кулінарних деталей, і визначаємо лише головне – за
рахунок якого продукту ... забезпечується
основна калорійність їжі, і в якому вигляді споживається цей продукт, а також якими
продуктами і в якому вигляді покривається
потреба в білках» [3, с. 4]. Отже, модель харчування засновується на принципі переважного й головного насичення організму білками з
певних продуктів. І в греків, і в римлян це була
пшениця, а в північних племен – м’ясо.
Така «харчова» опозиція: освоєний / не
освоєний, свій / чужий, цивілізований / дикий прочитується в Європі аж до середньовіччя, а подекуди й до наших часів. Цей переділ
Європи, звичайно, трохи згладжений з часом,
продовжується в деяких кулінарних уподобаннях і нині. Протистояння і пізніша інтеграція
цих двох моделей склали передумову для еволюції європейської народної кулінарії. Проте
така інтеграція відбувалася протягом сімнадцяти століть європейської історії і не завершилася й досі.
Постає питання: як же проходила свій шлях
у традиціях харчування Україна, починаючи з
періоду Київської Русі і до ХХ ст.? Яка модель харчування була притаманна племенам
Київської Русі й більш раннім праслов’янським
племінним утворенням? На це питання європейські науковці не дають відповіді, бо не
мають для цього достатньо вивчених джерел.
Ми ж, розглядаючи ці безцінні джерела, можемо судити про значно меншу опозиційність
двох моделей харчування: хлібної та м’ясної
на території України з часів Київської Русі й
протягом ще багатьох століть. Через Візантію
сюди досить швидко й безболісно проникає
греко-римська модель харчування, чому спри-

ІМ

Ф

Е

Автомедонт їх тримав, розрубав же
			
Ахілл богосвітлий,
Краяв на менші куски й на рожен їх
			
насаджував густо,
А Менетід вже розпалював вогнище,
			
муж богорівний.
А як вогонь догорів і полум’я стало
				
згасати,
Жар розгорнув і, посипавши сіллю
			
божистою м’ясо,
Зверху поклав, на камінних підпорах
			
рожни закріпивши.
А як посмажилось м’ясо, Патрокл
		
на столи його виклав,
Хліба набрав і почав по столах для
			
гостей розставляти
В кошиках гарних, а м’ясо їм краяв
			
Ахілл богосвітлий.
Сам після того він проти божистого
				
сів Одіссея
При протилежній стіні, доручивши
			
Патроклові другу
Жертву богам принести, й той у
		
полум’я кинув починки.
Руки до поданих страв одразу ж усі
				
простягнули
[15, IX, с. 146–147].

Язик кидали для богів у вогонь, робили
узливання з вина на жертовник, а тушу й
рештки вина поїдали й випивали самі разом
з гостями. Крім биків, вживали м’ясо оленя,
козла чи дикого вепра, про що згадує Гомер у
«Одіссеї», коли Одіссей, зачарований співом
аеда Демодока, віддав йому «м’яса шматок
з хребта білоіклого вепра, вкритого жиром»
[16, с. 3–98].
Напої теж мали свою особливість: голов
ним напоєм германців і франків було не вино, а
кобиляче молоко, кисле молоко, сидр з лісових
яблук-кисличок чи груш-гниличок або ячмінне
пиво з вирощених злакових культур на невеликих освоєних ділянках.
Нині ми, всупереч римським історикам,
можемо твердити, що культура життєзабезпечення у т. зв. «варварів» – це теж здобуток
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не тісто. У Печерському патерику згадується: «Овогда моукоу расыпающе, иножда же
положеныи квас на оустроение хлебом разливахоу» [27, c. 29]. Не викликає сумнівів щодо
способу приготування хліба й інший документ:
«Просфиры же сам печаше: преж пшеницоу
толчаше и меляше, и моукоу сеяше, и тесто
месяше и квасяше» [24, с. 92]. Феодосій Печерський у повчанні князеві Ізяславу про суть
католицьких «єресів» одним з головних гріхів іновірців називає те, що вони «опреснокы
служать» [25, с. 614]. Аж до ХVI ст. тривала
боротьба за квасний хліб як єдиноприйнятний
у євхаристії. Український письменник Іван Вишенський у «посланнях» також звертався до
цієї теми: «Дивися на істинне таїнство, адже
брав хліб квасний, тобто таки хліб, а не опрісноки» [11, с. 96–97].
Відомо, що й на причорноморських територіях України ще в античні часи греки культивували пшеницю, ячмінь, просо і зернобобові
рослини. Археологи вважають, що частину
злаків греки могли привезти із собою, наприклад гречку, яку культивували в Херсонесі й
на Нижньому Дону, або полбу, знайдену на
Боспорі. Жито ж у Північному Причорномор’ї
вважалося бур’яном, який супроводжував
пшеницю. В. Блаватський відзначає, що в
Пантикапеї в одній із зернових ям ІІІ ст. н. е.
разом з насінням м’якої пшениці та ячменю
були знайдені також дрібні зерна жита. Було
знайдено жито в Ольвії і більш раннього часу.
Дослідник вважає це підтвердженням гіпотези, що жито спершу було польовим бур’яном
[2, c. 155].
В Україні (за винятком крайніх південних
районів) ще з часів раннього середньовіччя
віддавали й досі віддають перевагу житньому
хлібові. Про це свідчать і давньоруські літописи, і пізніші документи. Це була головна відмінність смакових уподобань слов’ян від греків
і римлян. Археологи вважають, що жито частково замінило пшеницю після похолодання в
добу бронзи, коли зона її культивування посунулася на південь Європи. Видатний сучасний
історик-культуролог Фернан Бродель, спи-
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яли також і багаті ґрунти, і географічно-кліматичні умови давньої України.
Визначальним напрямом господарства
давньоруського населення було землеробство,
насамперед – хліборобство. Знайдені точильні камені для ножів, сокир, серпів і самі
серпи наддніпрянських полян підтверджують значення хліборобства у давніх слов’ян.
Отже, використання «освоєного» простору
було характерним для населення Київської
Русі. У києворуські часи й пізніше головним
продуктом, харчовим запасом і основою їжі
був хліб. Хліб (як страву) людство вживає
здавна – з періоду збиральництва і раннього рільництва, а в нинішньому його вигляді,
вірогідно, з 6 тис. до н. е. До цього часу це
могли бути прісні коржі, печені або смажені на розпеченому камінні. Пізніше, з винаходом досконаліших форм вогнища й посуду,
з окультуренням ширшого кола зернових вдосконалювались і способи випічки хліба. Проте архаїчні види прісного хліба зберігалися в
кожного народу. Ще в часи Київської Русі
споживали «опресноки», «пряжьмо», «сковрадники». Подекуди й нині готують прісні
коржі на щодень і «жиляники» на перший
день Великого посту, а також «шулики» на
свято Спаса-Преображення.
Винайдення закваски (розчина, дріжджі)
належить, можливо, стародавнім єгиптянам, а
можливо, учинений хліб виник відразу в кількох місцях Стародавнього світу, адже відомо,
що і греки, і римляни, і давні євреї віддавали
перевагу смачному й легкотравному продукту над його прісним аналогом. Знахідки на
слов’янських поселеннях VI–VII ст. глиняних
ритуальних хлібців, що імітували випечені хлібини й відповідали розмірам знайдених там же
сковорід, підтверджують існування вже в той
період печеного вчиненого хліба [30, c. 50; 34,
c. 128]. Є також численні свідчення з часів Київської Русі про хліб квасний на хмелю, який
настільки цінувався, що став одним з пунктів розходжень між течіями християнської
церкви (ХI ст.): православна церква обрала
для проскур учинене, а католицька – пріс-
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раючись на дані археологів і палеоботаніків,
стверджує, що як супутник і «співтовариш»
пшениці жито особливо поширилося на півночі
Європи під час великих вторгнень у V ст., закріпившись там разом з трипіллям. У середні
віки голод примушував кораблі з Прибалтики
вивозити жито, невибагливе до ґрунтів і кліматичних умов, у країни, які традиційно раніше
споживали тільки пшеничний чи то ячний хліб.
«Потім – в океанські порти Піренейського
півострова, – продовжує вчений, – а за тим у
часи великої кризи 1590 р., як масове явище, –
і в Середземне море». Французький культуролог сприймає як велику скруту рівномірність
посівів пшениці й жита у Франції початку
ХVІІІ ст.: «Залишається суворим фактом, що
протягом усього ХVІІІ ст. засіяні усіма зерновими землі розподілялись у Франції приблизно навпіл між “bled” (тобто хлібними злаками,
пшеницею й житом) і “дрібним зерном” (ячменем, вівсом, гречкою й просом) і що, з другого
боку, жито, котре було близько 1715 р. на рівних із пшеницею , у 1792 р. співвідносилося з
нею як 2:1.» [7, с. 124]. Саме жито вважалося
в часи Київської Русі головним хлібом і згадки
про нього ввійшли навіть у давній фольклор,
про що свідчать цитовані рядки Данила Заточника: «Не сеи бо на бразнах жита, ни мудрости на сердци безумных. Безумных бо не
сеють, ни орють, ни в житницю сбирають...»
[25, с. 394].
Певно, що пшениця, яка, за «Словом Данила Заточника», «много мучима чист хлебъ
являеть» [25, с. 390], використовувалася для
випікання хліба винятково на свята, а можливо, лише на князівському дворі чи для монастирської верхівки. Святкові чи недільні пироги, калачі пекли з кращих сортів борошна:
«Кое на колачи, кое на хлебы» [28, т. 4, с. 273].
Пшениця в середньовічному побуті була культурою достатку, свята, вишуканої кухні. У народі казали: «Жито й пшениця – божа пашниця». Ф. Бродель у своїй фундаментальній
праці «Структури повсякденності: можливе
й неможливе» звертає увагу на різницю в
сприйнятті харчових уподобань між скотарями
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й землеробами, наводячи уривок з щоденника мандрівника Дженкінсона – купця, який
1558 року проїхав через Москву, Архангельськ
і Поволжя до долини Амудар’ї. Він, спраглий
і голодний, минувши пустелю, знайшов там
нарешті прісну воду, кобиляче молоко й конину, але не побачив там хліба! Неподалік від
Астрахані він зустрів «величезне стойбище татар-ногайців, які... не знають іншого ремесла,
окрім війни, не вміють ні обробляти землю, ні
сіяти і які насміхаються з руських, проти кот
рих воюють. Хіба ж можуть бути справжніми
чоловіками ці християни, що їдять пшеницю
і її ж п’ють (пиво й горілка виготовляється із
зерна)? Ногайці п’ють молоко, їдять м’ясо – і
це зовсім інша справа» [7, с. 118–119].
Суперечності між двома типами культур –
скотарською й землеробською, – звичайно, не
ґрунтувалися на протиріччях на побутовому
рівні (хто що їсть), однак виявляли різне сприйняття способу життя. Як, зрештою, і в римлян,
і у «варварів», у хліборобів була відмінна від
скотарів модель харчування. Перші втамовували голод хлібними культурами, вживаючи переважно пшеницю, жито, просо, ячмінь та інші
зернові культури і лише частково забезпечуючи
необхідний білковий рівень продуктами скотарства. Скотарі (особливо кочівники) споживали
багато м’яса й молочних продуктів, лише додаючи до раціону хлібні вироби.
Відомий російський етнолог Н. Жуковська,
перебуваючи в експедиції в Монголії у 70–80‑х
роках ХХ ст., зафіксувала в місцевій кухні
серед головних страв чай із сіллю, масло, підсмажене борошно, курдючне сало, кістковий
баранячий мозок і мелене в’ялене м’ясо, сир,
варену баранину й конину, рідше яловичину,
козлятину чи верблюжатину. Серед дичини
в кочових чи напівкочових скотарів цінується
м’ясо косуль, кабанів, тарбаганів [18, c. 36–
37]. Отже, м’ясо й молочні продукти у ХХ ст.
є особливо важливими в харчуванні народу,
який проніс цю традицію через багато століть
аж до нашого часу.
Відомо, що навіть «м’ясоїдна» Центральна й Північна Європа вже з ХІ ст. у своєму
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хліб з якої вважався вишуканим. З розкопок
найдавніших часів археологи знаходять пшеничні зерна у трипільський культурі, тобто
пшениця відома тут вже близько 5000 років
[4, c. 11]. На території Криму (Боспорське
царство) у період давньогрецької цивілізації
сіяли, судячи з археологічних розкопок, пшеницю, ячмінь, просо, сочевицю і сочевицеподібну
віку [14, c. 95–96]. За М. Вавиловим, територія Правобережної України була одним з
найдавніших центрів землеробства колишнього СРСР. За його дослідженнями, на Право
бережжі в VІ тис. до н. е. дрібні спільноти
мисливців і рибалок почали приручати бика й
свиню та вирощувати пшеницю-однозернянку
[див.: 9; 8]. Саме пшеницю найбільше сіяли в
грецьких колоніях Північного Причорномор’я
(теперішній Південь України) [2, c. 155]. Вивозилася вона й від скіфів-землеробів у країни
Середземномор’я та інші [21, c. 99].
Про «торжество» української пшениці в пізніші часи наводить дані Ф. Бродель:
«У мемуарі від 1771 р., – пише він, – повідом
ляється: “Ще зараз на Поділлі й на Волині
стоять величезні, як будинки, бурти загниваючої пшениці, якою можна було б прогодувати
всю Європу”...». Така ж ситуація надмірного,
катастрофічного багатства спостерігалася і в
1784 році. Один із французьких агентів зазначав: «Пшениця настільки дешева в Україні,
що багато землевласників відмовляються від
її вирощування. Однак кількість цього зерна
така, що воно годує не лише значну частину
Туреччини, але забезпечує експорт в Іспанію
й Португалію». «А такою ж мірою – закінчує французький вчений, – і у Францію, через Марсель; тамтешні кораблі вантажилися
чорноморською пшеницею чи то на островах
Егейського моря, чи то в Криму, наприклад у
Гьозлеві – майбутній Євпаторії». У ХІХ ст.
експансія дешевої та якісної української пшениці викликала неабиякий переполох у Європі.
У 1803 році прибуття кораблів з українською
пшеницею до Італії місцеві хлібороби називали
катастрофою, яка підривала їхній ринок. А в
1818 році загроза українського пшеничного
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повсякденному раціоні поступово почала переходити на хлібну модель харчування. Середньовічні документи свідчать про справж
ній переворот у свідомості європейців щодо
сприйняття хліба. У романомовному ареалі
поширюється слово «companatico», що означає «те, що їдять із хлібом». Тобто хліб стає
головною стравою, а решта – усе, що до нього додається [22, с. 63].
Пшеницю людство культивує так давно,
що суперечки про її походження серед учених досі не вгамувалися. Її добре знали ще в
Стародавньому світі. Єгипетським фараонам
у гробницю обов’язково клали разом з «найнеобхіднішими» в потойбічному світі речами – прикрасами, столовим приладдям, посудом, постіллю – чашку пшеничного зерна. На
давньоєгипетських фресках можна побачити й
весь процес обробки зерна: від збирання й молотьби до перемелювання на жорнах і виготовлення хліба. Стародавні римляни справедливо
вважали кращим хліб із пшеничного зерна, а
ячмінний для них був чорним – hordeaceus.
Відома польська дослідниця історії греко-римської культури Л. Винничук розповідає про
давньоримський побут: «Середній римлянин
харчувався хлібом, випеченим із пшеничного
борошна, – ця пшениця виросла у Сицилії чи
в Північній Африці... Хліб пекли білий, він
же був найдорожчим, а також чорний, із борошна низькосортного помелу, що називався
селянським. Був також “табірний” хліб – для
війська, “плебейський” – для безкоштовних
роздач бідноті чи для продажу за встановленими твердими цінами» [10, с. 265]. Згадуючи
про грецькі застільні традиції, вона зазначає:
«Хлібне борошно виготовляли з ячменю, пшениці, проса й полби, і від виду та якості муки
залежали сорт і смак печеного хліба – білого чи чорного» [10, c. 264]. Висока символічна
роль хліба в часи грецької колонізації Північного Причорномор’я підтверджується й знахідками культових глиняних хлібців на святилищі Ольвії [19, c. 142–143].
На території України, крім головної хлібної
культури – жита, сіяли, звичайно, і пшеницю,
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експорту розглядалася вже й французьким
парламентом [7, с. 122–123].
Водночас природні запаси на території
давньої України були багаті на дикорослі
рослини, дичину й рибу, що аж до ХVІІІ ст.
складало неабияку частку місцевої гастрономії. Аж до ХІХ – початку ХХ ст. використовувалися луки й ліси для випасу свиней, великої й дрібної рогатої худоби, м’ясо якої було
важливим елементом харчування.
В Україні ще з часів Київської Русі надавали перевагу свинині як головному м’ясному
продуктові. При виборі релігії одним з аргументів на користь християнства було те,
що в мусульман існує припис: «свинины не
ясти, вина не пити». Князеві Володимиру
«... се ему было не любо: ... о неядении мясъ
свиныхъ а питьи отинудь» (986 р.) [28, т. 1,
с. 135]. Свинина, зокрема сало, була чудовим харчовим запасом – «готовизною», яка
тривалий час може зберігатися в засоленому
вигляді. Розрізняли сало підшкірне і сало
нутряне («утробне»). Тушу свині з’їдали повністю: у писемних джерелах часто згадується сало, «утроба», требуха, голова й ноги:
«Възложивъши на блюдо главоу и ногы свинии» [33, т. 2, стб. 120; т. 3, стб. 1656]. За
крадіжку свині «Руська правда» вимагала
таке ж покарання, як за крадіжку теляти [26,
c. 125]. Від свинячої туші не залишали нічого: з голови готували ковбик (кендюх, сальтисон), з кінцівок – холодець (студенець), з
ліверу – начинку для пирогів чи вареників,
кишки начиняли м’ясом (ковбаса) і кров’ю
(кров’янка), з кісток варили юшку, з м’яса готували шинку, буженину, печеню, січеники,
завиваники тощо. Одним з найважливіших
харчових запасів вважалося солоне свиняче
сало. Відомий український анекдот про селянина, який мріяв: «Був би я царем, сало їв би,
на салі спав би й салом би укривався» відповідає висловлюванню французького селянина
ХVІІ ст.: «Був би я королем, смалець би ложками сьорбав!» [22, c. 202]. Використовували також овечий, баранячий чи козячий лій
(«лои»), який, імовірно, топили з кропом (або

ІМ

Ф

Е

насінням кропу) для зменшення специфічного
запаху [33, т. 3, стб. 245; т. 2, стб. 44–45].
Дичина і в ранні, і в пізні середньовічні часи
була доброю підмогою в системі харчування.
М. Воронін вважав, що наявність особливих
термінів м’ясної їжі – «звірина» і «дичина» –
свідчить про неабияке значення продуктів мисливства у складі їжі Х–ХІІІ ст. [13, c. 267].
Ще в часи грецької колонізації Причорномор’я
полювання забезпечувало значну частку білкової їжі: археологи знаходять кістки зайців,
оленів, сайгаків [14, c. 111]. На слов’янських
поселеннях ще з VI ст. кістки диких тварин
в середньому становили 12–20 % від усього остеологічного матеріалу. Знайдено кістки
оленів, лосів, кабанів, ведмедів, бобрів та іншої
дичини [31, c. 328]. Відомий київський археолог О. Моця, досліджуючи слов’янські поховальні пам’ятки в межиріччі Дністра і Прип’яті
та Подніпров’я ІХ–ХІІІ ст., зазначає, що при
наявності великої кількості кісток домашніх
тварин у могильниках переважають кістки
звірів [23, c. 30–31].
Період Київської Русі не був винятком.
І простий люд, і князі полювали на оленів,
лосів, турів, сарн, зубрів, вепрів («кнороз»,
«вепьрь»), зайців, а з птиці – щонайбільш на
куріпок, тетеревів, рябчиків, гусей, качок, голубів, лебедів. Ця звірина і птиця нерідко згадується в переліках княжих бенкетів, але можна
припустити, що споживали м’ясо цих тварин і
люди з інших станів. Називають у документах
і журавлів як пересічну їжу, хоча вже в ХІХ ст.
ця птиця була відсутньою в харчовому раціоні.
«Руська правда» визначає суворе покарання за
крадіжку журавля (30 кун, таким самим було
відшкодовування за качку, лебедя й гусака)
[26, c. 127]. У ХVІ ст. в Росії на царських бенкетах, що тривали кілька годин, де подавали
до 100 страв, згадується й печеня з журавля та
чаплі [20, c. 127].
У ХVI ст. французький учений Блез де
Віженер ще бачив на Поділлі й Волині турів,
м’ясо яких він вважав не гіршим і не кращим за
м’ясо волів, зубрів та лосів [32, c. 54]. Подорожуючи Україною в ХVII ст., Г. де Боплан був
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вражений щедрістю Землі Козаків. Він куштував м’ясо сайгаків, воно здалося йому смачним,
«як і м’ясо дикої кози» [5, c. 91]. У Дикому Полі
Г. де Боплан натрапляв на оленів, ланей, диких
кіз і вепрів «неймовірної величини», а також
диких коней (тарпанів), зубрів і баранів «з довгою вовною, які мають коротший, але набагато
ширший, аніж звичайно, хвіст у формі трикутника, зустрічалися і такі, хвіст яких важив понад 10 фунтів» [5, с. 91–92], тобто баранячий
хвіст мав природний запас жиру.
Д. Яворницький у «Вольностях запорозь
ких козаків» так само описує всіляку звірину, котрої, за словами очевидців, було безліч:
ведмеді, лосі, олені, лані, байбаки, дикі кози,
сайгаки, горностаї, дикі кабани, зайці, дикі
коні-тарпани тощо [35, c. 281, 282, 283 та ін.].
У спогадах старших людей про запорозькі часи
Д. Яворницький фіксував і їхні захоплення
щедрістю природних багатств: «Міста дуже
звірині були! А качок, куріпок, перепелів –
наче хмара» [36, c. 154]; «А що вже птиці було,
так, Боже Великий! Качок, лебедів, дрохв, хохітви, диких гусей, диких голубів, лелек, журавлів, тетерок, куріпок...! Та всі плодющі такі!
Одна куріпка виводила штук двадцять п’ять
пташенят у місяць, а журавлі, як понавиведуть
дітей, то тільки ходять і крюкають. Стрепетів
сильцями ловили, дрохв волоками таскали, а
тетеревів, коли настане ожеледиця, дрюками
били. І яка ж сила тієї птиці була? Як підніметься з землі, сонце застеляє, а як сяде на
дерево – гілля не бачити: одна грудка висить,
а як спуститься на землю, то земля, як долівка
у хаті зачорніє. Лебеді, бувало, як заведуться
битися між собою, то піднімуть такий галас,
що батько вискочить із бурдюґа і давай стріляти з рушниці» [37, c. 76].
Висока землеробська культура давньої
України (тобто «освоєний» культурний простір) і водночас широке використання багатих
природних ресурсів на некультивованих теренах дає нам можливість припустити, що на наших землях здавна, ще з середніх віків аж до
нового часу, безконфліктно співіснували обидві європейські моделі харчування.
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Звичайно, у нові часи поділ моделі харчування у Європі, включаючи Україну, на середземноморську й північну стає більш умовним, а
вже у ХХ і ХХІ ст. його важко помітити. Залишаються певні традиційні мотиви в народному харчуванні, які надають кухням певних
етнічних спільнот особливих смакових фарб.
Проте відбувається наступ і професіональної
кухні, особливо в міському середовищі. Кухарі-професіонали запозичують кращі взірці
ресторанних страв і впроваджують їх у побут
різних країн.
Що ж у системі харчування народів Європи, зокрема України, залишається нам у спадок із часів еллінсько-римської цивілізації?
Збереглися до наших днів два типи культури
споживання напоїв, що існували в Європі з тих
часів.
Прихильники «винної» традиції вважають
культуру вина цивілізаційним чинником, бо на
відміну від зернових, які слід сіяти щороку на
новому місці, освоюючи нові ґрунти й використовуючи старі оранки, вирощування вино
граду вимагає обов’язкової осілості, прив’язки
до одного місця, оскільки лоза росте багато
років. Посилаючись на мотиви Старого Заповіту, вважають, що виноробство виникло
вже після вигнання людей з Едему, оскільки
вимагає від людини копіткої щоденної праці задля задоволення своїх життєвих потреб
[12, c. 276].
Щодо пива, то на його захист ставали ще
Закони Хаммурапі, які визначали його ціну
і накладали покарання на його нечесних продавців [докладніше див.: 6, c. 21]. У фінському
епосі «Калевала» значно більше віршів про виготовлення пива, ніж про створення світу.
Звичайно, не таке виразне, як у римські
чи середньовічні періоди історії, але й досі існує протистояння любителів пива (Центр,
Схід і Північ Європи) і «винофілів» (середземноморська Європа). Демократичний напій
зі скромною (порівняно з вином) ціною і досі
є маркером певних смакових уподобань. Як
пише знаменитий оцінювач історії броварства
Дейл Джекет : «Пошуки нормальної склянки
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пива можна розуміти як метафору глибокого
жадання автентичності» [17, c. 21].
У поділі території Європи на «пивну» й
«винну» Україна, безперечно, належить до
першої. В актах ХVI–ХVII ст. нерідко згадується пиво в переліку головних харчових видатків [1, c. 45, 46 та ін.]. Павло Алеппський,
трапезуючи в козаків, відзначав, що «у Землі
Козаків нема вина, але навзамін його п’ють
відвар з ячменю, дуже приємний на смак. Ми
пили його замість вина, – продовжує мандрівник, – що ж було робити? Але цей ячмінний
відвар прохолоджувальний для шлунку, особ
ливо в літній час» [29, c. 25]. Ян Бистронь
наводить вірш галичанина Кленовича (з Роксоланії), який «з регіональним сантиментом»
вихваляє галицьке пиво:

(...в обробітку того вправні Галичани
Добувають з хмелю користі чимало:
Їх товар відомий, поки світ
				
стоятиме,
Купують його всюди, коли володарює
					
Бахус.
...Сарматське зіллячко однаково
				
задурманить
Пияцтво, що зв’язує узами
				
братерства,
Панує країною й додає слави:
Кожен вихваляє плоди своєї землі,
Ми – наше пиво, Грек – свої цекуби).

Е

Протиставлення пиво / вино тут настільки
виразне, що не потребує коментарів.
Нині вже не так помітно протистояння прихильників вина і пива: і греки охоче п’ють пиво,
і скандинави полюбляють добре вино. Проте
продовжується орієнтація на старі традиції
споживання напоїв, на традиційні пріоритети
в цій сфері.
На тлі глобалізаційних процесів стираються
грані протистоянь культур харчування, залишаючи нам права й можливості для використання
кращих надбань кулінарної спадщини людства.
В українській системі харчування, яка включила традиції обох моделей харчування Європи, є
удвічі більше таких можливостей, враховуючи
добру збереженість давніх кулінарних шедеврів.
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...w tej uprawie biegli Haliczanie
Сiągną ze chmielu koryści nie lada:
Іch towar głośny, póki świata stanie,
Kupią go wshȩdzie, kȩdy Bachus
				
włada.
...Sarmackie zielsko zarówno oczadzi
Pijaństwo zjȩte wȩzły braterskiemi,
Panuje krajom i dodawa chluby:
Ka żdy wychwala owoce swej ziemi,
My nashe piwo, Grek swoje cekuby
			
[38, c. 495].
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ЄВРОПЕЙСЬКІ МАНДРИ РІЗДВЯНИХ «ЯСЕЛ»
(до історії вертепу)
Олександр Курочкін
УДК 398.332.416+792.78
Об’єктивне висвітлення етнічної специфіки традицій можливе лише з урахуванням інтернаціонального контексту досліджуваних фрагментів матеріальної і духовної культури. Виходячи із цього, автор простежує процеси формування ареалу звичаєвості різдвяних «ясел» у католицьких країнах Західної та Центральної Європи.
Ключові слова: Різдво, вертеп, «ясла», євангельські персонажі, християнство, народне мистецтво, ремісничі
центри.
Объективное освещение этнической специфики традиций возможно лишь с учетом интернационального контекста изучаемых фрагментов материальной и духовной культуры. Исходя из этого, автор прослеживает процессы
формирования ареала обычаев рождественских «ясел» в католических странах Западной и Центральной Европы.
Ключевые слова: Рождество, вертеп, «ясли», евангельские персонажи, христианство, народное искусство,
центры ремесел.
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The accurate treatment of ethnical specificity of the traditions is feasible only with due regard for international context of
the studied fragments of tangible and intangible cultures. Following from this, the author retraces the processes of formation of
Christmas manger’s area of customs in the Catholic countries of Western and Central Europe.
Kewords: Christmas, the Nativity play, manger, Evangelic characters, Christianity, folk art, centres of handicrafts.

ки, оскільки їх “речовинність”, утилітарність
прагне до нуля (у всякому разі із сучасного
погляду), у той час, як “знаковість” виражена
максимально. Подібні речі, звичайно, беззастережно включаються у духовну культуру» [1, с. 73]. Культурні традиції, як і технологічні новації, народившись у певному місці,
можуть розповсюджуватися дуже широко,
долаючи державні й етнічні кордони. Спробуємо простежити, як формувався культурний
ареал звичаєвості різдвяних «ясел» на теренах Європи.
Щорічно 24 грудня на католицький
Свят‑вечір у центрі Рима перед собором Святого Петра відбувається глибоко символічне
дійство. Тут установлюють презепе – скульп
турне зображення Різдва Христового. Якраз
опівночі, коли в соборі під час святкової меси
сповіщається Блага вість про народження
Христа, у «ясла» цього презепе урочисто покладають фігурку Богонемовляти.
Презепе – це типово італійське явище, подібне до українського вертепу. Сам термін (від
латин. praesepium – ясла) має давні історичні
та релігійні джерела. Привід для вшанування
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Культурні традиції і символи здатні одночасно виконувати різні функції: комунікативну, релігійну, естетичну, етнологічну, сигніфікативну тощо. У зв’язку із цим актуалізується
потреба їх комплексного, міждисциплінарного дослідження, що є характерною тенденцією
сучасної науки.
Яскравий приклад – звичай установлення
різдвяних «ясел», або різдвяного вертепу. Він
добре відомий багатьом європейським народам, що сповідують християнство, передусім
католикам і греко-католикам.
Різдвяні «ясла» – це медіатор між світом священного і земного; вони моделюють
важливий фрагмент євангельської історії, а
саме – чудесне народження Ісуса Христа.
Маючи наднаціональну (загальнохристиянську) цінність, цей рукотворний предмет виступає і як оригінальний артефакт і сакральний об’єкт вшанування з боку представників
релігійної громади.
Вертепну скриньку, або «ясла», можна переконливо зарахувати до предметів з високим
семіотичним статусом. «По суті справи, –
зазначає А. Байбурін, – це не “речі”, а зна-
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місця й обставин появи на світ Ісуса Христа
дає відомий біблійний текст: «І породила вона
свого Первенця Сина, і його сповила, і до ясел
поклала його – бо в заїзді місця не стало для
них...» (Євангелія від св. Луки 2.7).
Ясла в первинному значенні – це жолоб
для годівлі худоби (згадаймо відомий вираз –
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»). Варто зауважити, що в західноримській традиції місцем
народження Христа, як правило, уважається
хлів (звідси осел і віл), на відміну від Східної
Церкви, яка дотримується догмату про появу
Спасителя в печері серед скель, де в негоду зазвичай ховалися пастухи зі стадом. У практиці
візуального відтворення Різдва професійними
й народними митцями обидва згадані локативи
чітко не розмежовувалися.
Італія по праву вважається батьківщиною
традиції образотворчого показу в католицьких храмах різдвяного презепе. Вона започаткована в далекому 1223 році в містечку
Греччио, де св. Франциск Азиський уперше
наочно відтворив згадану у Євангелії сцену
народження Ісуса Христа. Відтоді цей сюжет набув значення одного з першорядних у
релігійному мистецтві. Упродовж віків у різних областях Італії місцеві майстри створювали моделі презепе з дерева, теракоти й інших
матеріалів. Будучи наївним виразом релігійних почуттів, презепе став не лише символом
Різдва, але й чудовим взірцем національної історико-художньої ремісничої школи.
Барвисту панораму багатої культурної
спадщини Італії продемонструвала виставка
художніх вертепів, показана у 2005–2007 роках спочатку в Москві, а потім у СанктПетербурзі [2]. Це унікальне зібрання робіт
вражає своєю творчою довершеністю, смаком,
органічним сплавом євангельських і світських
мотивів. Представлені шедеври можна розглядати не лише як зразки релігійного мистецтва,
а і як цінні етнографічні та антропологічні документи, що дозволяють ознайомитися з характерними звичаями й костюмами населення
Апеннінського півострова. Яскравою самобутністю відзначаються презепе різних реміс-
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ничих шкіл: від неаполітанської до сицилійської, від південнотирольської до апулійської,
від лігурійської до болонської.
Не випадково одним із центральних експонатів виставки в Музеї етнографії Росії (СанктПетербург) став неаполітанський презепе
ХVІІІ ст. з його 120 вишуканими статуетками
із 40‑квадратними метрами сценографічного
тла. Вражає вміння народних майстрів наблизити священну історію до реалій повсякденного життя: вони зуміли реалістично відтворити
в презепе типовий ландшафт Кампанії з різними персонажами, зайнятими своїми щоденними справами. Цікаво, що неаполітанський
презепе найбільший серед представлених для
показу (650 х 450 х 350 см).
У 1787 році, подорожуючи Італією, особливу пристрасть неаполітанців до звичаю презепе
відзначив Й.‑В. Гете. За його спостереженнями, у всіх церквах міста можна бачити ці яселка, що представляють поклоніння пастухів,
ангелів і королів. Тлом для цих композицій
нерідко слугував Везувій і його околиці. Гете
помітив ще одну важливу деталь: «непорушні
картини» Різдва під час свят встановлювали не
лише в церквах, а й у палацах неаполітанських
багатіїв, де вони служили засобом театральної
розваги на світських бенкетах [6, s. 207].
У другій половині ХVІІІ ст. загальна іконографія італійського презепе, яка передбачала
показ трьох сцен (Різдво, Благовіщення пастухам, процесія волхвів) зазнала певної трансформації. Поряд з євангельськими сюжетами
з’являються епізоди побутового характеру, у
контексті яких сцена Різдва втрачає прикмети
надзвичайної події. Характерна ознака неаполітанського презепе – це майстерно виконані
теракотові ляльки, одягнені в різнобарвні тканини. Кожна фігурка досконала в мініатюрних
деталях й наділена неповторним виразом обличчя. Загальна кількість персонажів у неаполітанському вертепі іноді наближається
до тисячі. Крім обов’язкових членів Святого
сімейства, пастухів, волхвів, вола і віслюка,
тут представлено різні етнічні групи, вельмож,
воїнів, ремісників, жебраків, вуличних музик,
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життя, відтворити типовий пейзаж і фольк
лорну своєрідність конкретного регіону.
Крім високохудожніх, виставкових зразків,
розрахованих на широку публіку, в італійців
удома зберігаються великі й малі сімейні презепе, у яких з року в рік використовують одні й
ті самі фігурки або додають до них нові персонажі й елементи декорації. Сімейні ясла встановлюють звичайно в перший день новени
(дев’ятиденний період підготовки до Різдва),
пов’язаний з офіційним католицьким культом.
Щоранку в час новени італійці збираються
біля хатнього презепе, запалюють свічки й читають молитви [3, c. 19].
Виникнувши в Італії, звичай образотворчого зображення Різдва у формі великих і
маленьких «ясел» набув широкого розповсюдження серед християнських народів Європи,
що сповідують католицизм. Зокрема, у Франції їх установлюють як у храмах, так і в міських
квартирах і сільських будинках. Зазвичай ці
моделі прикрашають інтер’єр понад місяць –
аж до свята Стрітення (2 лютого за ст. ст.),
коли їх розбирають до наступного року.
У південних департаментах Франції, де
найсильніші позиції римо-католицької церкви, виготовлення різдвяних ясел (діалектні
терміни – grupi, presep, belen, nativeta тощо)
і фігурок до них, котрі називаються santones,
стало популярним видом народного мистецтва.
Домашні ясла, часто виготовлені з картону у
вигляді ящика без кришки й передньої стінки, представляють не лише загальновідомих
персонажів Святого сімейства, а й живі картинки народного побуту. Так, на тлі типово
провансальського пейзажу різдвяних «ясел»
легко впізнавані мініатюрні фігурки селянина
і селянки, вівчарів, торговки рибою, музики з
тамбурином, рибалки, циганки-ворожки та ін.
Усі ці персонажі відзначаються правдивістю
побутових деталей і яскравою живописністю
барвистого вбрання.
Історики мистецтва встановили, що перші сантони з обпаленої глини було створено у
ХVІІІ ст. Уже 1803 року в Марселі відбувся
перший ярмарок сантонів, який істотно по-
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літніх і молодих жінок та інших типових пер
сонажів міського ландшафту. Усі вони фігурують у сценках повсякденного життя, сполучаючи реальний час зі священною подією
далекого минулого.
За висловлюванням одного з авторів каталогу, який ховається за криптонімом С. М.,
«неаполітанський презепе – це правдиве
відображення багатообразного барвистого
людства, створене на тлі складної сценографії – справжньої антології античного часового й топографічного універсуму з горами,
морськими берегами, сільськими пейзажами,
ятками, класичними сценами руїн, що символізують кінець язичницького світу» [2, с. 130].
Серед найцікавіших експонатів виставки
в Санкт-Перербурзі – презепе з Абруццо та
Молізе. Його головну атракцію становлять
розписні глиняні статуетки пасквареллі.
Створюючи їх, майстер Джузеппе Аволіо використовував спеціальні гіпсові форми. Після
обпалювання в печі статуетки акуратно обробляли вручну, їх одягали й доповнювали
різними деталями. Колоритні «пасквареллі»,
виготовлені Дж. Аволіо, історично правдиво
розповідають про те, як вбиралися мешканці
регіону Абруццо в давнину.
Слід відзначити, що давнє мистецтво виготовлення різдвяних вертепів-ясел активно
розвивається в Італії й сьогодні. У країні діє
спеціальна Асоціація друзів презепе, при якій
створено музей, де представлено кращі зразки
цього художнього ремесла. Оригінальні моделі зберігаються також у багатьох регіональних музеях і приватних колекціях. Зазвичай
різдвяні ляльки‑пасквареллі виготовляють і
опоряджують одні майстри, тоді як інші працюють над сценографічними декораціями,
дотримуючись канонів певної регіональної
школи. Поряд із традиційними матеріалами,
такими як дерево, глина, гіпс, тканина, сучасні
ремісники, виготовляючи різдвяні композиції,
широко застосовують нові техніки й матеріали:
полістирол, поліуретан, коркове дерево тощо.
У багатьох випадках упадає в очі прагнення наблизити різдвяну містерію до реального
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сприяв розвитку цього своєрідного народного ремесла в містах Екс, Авіньон, Сент-Ремі,
Обань [3, с. 47], де й донині працюють цілі
династії майстрів (сантоньє), котрі передають
власні професійні секрети від батька до сина.
Ярмарок сантонів у Марселі сьогодні відбувається як справжнє свято народних ремесел. Відвідувачам і покупцям тут пропонують
різдвяні ясла і сантони різних розмірів, від
крихітних santons paces, заввишки в кілька міліметрів, до чималих фігур, розміри яких дорівнюють 20 і понад 20 сантиметрів. На різдвяних ярмарках і базарах продаються й інші
святкові атрибути: свічки, ялинкові іграшки,
подарунки та сувеніри.
На німецькомовних теренах (Німеччина, Австрія, Швейцарія) різдвяний вертеп
відомий як krippe. Первісно цей термін означав «ясла» – годівницю для худоби, а згодом став прикладатися й до художніх моделей інсценізації народження Ісуса Христа
(Weihnachtskrippe). Збереглися документи,
згідно з якими в добу середньовіччя в католицьких храмах на Різдво встановлювалися «ясла»,
або колиски. Поблизу них, за свідченням гуманіста ХVІ ст. Страубіндера Кірхмайєра,
урочисто відбувалося літургійне дійство.
У ході його дівчата і хлопці, пританцьовуючи
й плещучи в долоні, ходили навколо вівтаря, де
було покладено дерев’яне зображення малюка – Христа. Дорослі парафіяни в цей час співали різдвяні пісні й у такт мелодії вдавали, що
колишуть ясла з новонародженим [5, s. 197].
Євангельські сюжети розігрувалися в
католицьких храмах як живими акторами,
так і за допомогою ляльок. На території Австрії (м. Грац) перші церковні «ясла» відомі
з 1579 року; їх спорудили учні місцевої єзуїтської школи [8, s. 96]. Саме завдяки діяльності єзуїтів, францисканців, капуцинів, бернардинців та інших чернечих орденів у роки
контрреформації для навчання й залучення пастви імпровізовані драматичні та пісенні сценарії різдвяних ігор з «яслами» перетворилися
на усталені тексти, що звучали в стінах храмів
і під час різдвяних обходів парафіян.

ІМ

Ф

Е

Тут доречно згадати й той факт, що різдвяні ясла, які встановлювали в католицьких
храмах, були тим місцем, куди миряни покладали свої жертовні дари для новонародженого
Ісуса. Потім ці подарунки роздавали тим членам церковної громади, хто цього потребував.
Вірогідно, саме звідси бере початок звичай
різдвяно-новорічних подарунків.
У добу Просвітництва, відмовляючись
від багатьох форм зовнішнього благочестя,
римська церква була змушена вилучити бутафорські презентації народження Христа з
ритуалу богослужіння. Проте сам звичай не
зник, а перейшов у сферу народної культури
і побуту: у передріздвяні дні й під час свята
з макетом «ясел» почали ходити від будинку
до будинку виконавці традиційних вистав і
пісень – колядники.
У католицьких сім’ях Німеччини та Австрії,
особливо в селах, установлення різдвяних ясел
на почесному місці в інтер’єрі житла практику
ється й тепер. Є місцевості, де за традицією
«ясла» сьогодні ставлять замість ялинки або
встановлюють те й інше.
Мистецтво виготовлення різдвяних вертепів ґрунтується на іконографічній традиції, що
наслідує відомі зразки релігійного малярства,
скульптури, вітражів, листівок тощо. Нині воно
розвивається в тих областях німецькомовного
простору, де існують давні традиції деревообробного промислу й різьби по дереву. Зокрема, такі ремісничі центри, як Екзее та Оксен
брунн, відомі своїми великими Simultankrippe
(синхронними яслами). Як і в середньовічній
драмі, усі найважливіші євангельські події
представлені в них одночасно, одна біля одної:
благовіщення, народження Ісуса Христа, поклоніння пастухів, поклоніння королів, винищення немовлят у Вифлеємі, утеча в Єгипет,
життя в Єгипті та Назареті тощо [8]. У деяких
німецьких областях, особливо католицьких,
донедавна зберігалися так звані ясельні ігри
(krippendarstellungen), коли до церкви опівночі
на Різдво приходили учасники процесії, переодягнені євангельськими персонажами, серед
яких були Йосип, Марія, пастухи, ангели, святі
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Микола і Петро, щоб урочисто покласти в ясла
вирізану з дерева й заповиту в білі пелюшки
фігурку дитини [3, с. 150].
Синтез давніх традицій і нових тенденцій
у мистецтві моделювання різдвяних вертепів
можна простежити на щорічних виставках у
Мюнхені й Зальцбурзі, а також у спеціальному музеї релігійної культури в селищі Тельгте
(земля Вестфалія).
Традиція різдвяних «ясел» глибоко закорінена в західних слов’ян, що сповідували
католицизм – чехів, словаків, поляків. Як і в
Італії, у них цей звичай первісно утвердився в
просторі храмів. Готуючись до Різдва, у вів
тарній частині споруджували об’ємну модель
Вифлеємського хліва, де на тлі орієнтального
пейзажу розміщували фігурки Божої Матері з
немовлям, Йосипа, пастухів, вола, вівці та ін.
На свято Трьох Королів (Богоявлення) до них
додавалися фігурки волхвів або трьох східних
владик, які приходили вклонитися Христу зі
своїми дарами – золотом, миром і фіміамом.
Перші різдвяні ясла на землях Чехії, як
простежили історики, 1560 року встановили
єзуїти в костелі Святого Климента на празькому Старому місті [7, s. 276]. У наступні
століття виготовленням цих храмових скульптурних композицій, як правило, займалися професійні різьбарі по дереву. Майстерно
вирізаючи в повний людський зріст фігури
учасників і свідків Божого народження, розмальовуючи і вбираючи їх у відповідні шати,
вони прагнули досягти ефекту максимальної
реалістичності й благоговійної причетності до
священної події.
Звичай костельних вертепів (betlemy) було
скасовано в Чехії 1792 року за розпорядженням прагматичного цісаря Леопольда ІІ, який
утілював у життя свою прогресивно-просвітницьку програму. При цьому імператор брав
до уваги думку вищого кліру, що прагнув відвернути паству від надто наївного й уречевленого трактування теми містерії Божого народження [7, s. 277]. Вийшовши за межі храмів,
давній звичай перейшов у побут міських і
сільських мешканців.
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Пристосовуючись до смаків широкої аудиторії, професійні й аматорські ремісники почали виготовляти невеликі різдвяні ясла, які
могли легко переносити з місця на місце як дорослі, так і діти. Їх майстрували з дерева, паперу, фольги, хутра та інших підручних матеріалів. Крім обов’язкових релігійних персонажів,
у селянських бетлемах нерідко моделювалися
фігурки соціального й побутового плану, виготовлені з дерева, глини чи картону. На багатьох різдвяних моделях, що дійшли до наших
днів, можна бачити зображення вифлеємської
звізди й ангела, який несе в руках цитату з
Біблії «Gloria in excelcis Deu» («Слава Богу
на небесах»). Декоративним тлом, на якому
зображувалася подія Різдва, часто служили
фантазійні міські вулиці й палаци, костели,
гірські ландшафти, море тощо.
У деяких місцевостях Чехії побутували великі вертепні композиції, що включали 250 людських фігурок, 400 фігурок овець, 200 корів та
понад 200 дерев [3, с. 229]. З ХІХ ст. до перших десятиліть ХХ ст. функціонували окремі бетлемарські ремісничі центри, продукція
яких відрізнялася регіональними прикметами.
Зокрема, моделі з округа Пльзня славилися
своїми ошатно вирізаними дерев’яними фігурками в барвистих національних костюмах, у
м. Пришбрама виготовляли «ясла» з рухомими
ляльками, у Східній Моравії Різдво традиційно малювали на дерев’яних дошках і т. ін.
Особливий тип становлять музичні вертепні
скриньки, у яких візуальна картина супроводжувалася «ангельською музикою».
До 60‑х років минулого століття в Краліках
працював останній різьбар, представник традиційної бетлемарської школи Йозеф Шварцер. Зазвичай він вирізав фігурки, а його жінка їх розмальовувала.
Сучасні чеські майстри виготовляють вертепи зі скла, кераміки, текстилю, кукурудзяного листя, печива та інших матеріалів. Для демонстрації цих артоб’єктів у час Різдвяних свят
влаштовують виставки в галереях і художніх
салонах. У Чехії існує самостійний музей яселок в общині Требесовіце під Оребем. Кращі
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3. Споруда типу фронтону храму з двома
вежами костельними, а третя – посередині.
Шляхи розвитку об’ємних зображень
Різдва в різних областях Польщі мали певні
особливості. У зазначений час сформувалися
засадничі відмінності варшавської та краківської шопок. Перша, як зазначає етнолог
Ч. Вітковський, була насичена архітектурними елементами світських замків, ратушних
споруд, натомість друга віддавала перевагу
елементам сакрального будівництва, у якому
домінували готичні башти та барокові костели [10, s. 15].
Краківська шопка має заслужений авторитет найбільш зрілої й досконалої з художньо-естетичного погляду. Головну роль у
цьому відіграла професійна верства мулярів
краківських передмість. У місяці осіннього й
зимового перепочинку, коли припинялися будівельні роботи, щоб мати додатковий заробіток, вони виготовляли дитячі іграшки та святкові атрибути. Плеяду видатних краківських
ремісників-шопкажів розпочинають брати
Езенекери, які створили ряд досконалих моделей, що послужили взірцями для наслідування. Кращі традиції своєрідного мистецтва
в подальшому плідно розвивали такі майстри,
як Тадеуш Рута, Антоній Войцеховський,
Стефан Мітка, Францішек Тарновський, а
також Здіслав Дудзик, Владислав Турськи,
Вацлав Морис та ін.
Крім власне різдвяних макетів, справою
шопкажів і членів їхніх родин було виготовлення ляльок. Їх вирізали з дерева або зшивали
з клаптиків тканини, прилаштовуючи до них
куповані порцелянові голівки. До традиційних
персонажів краківської шопки належали ляльки з виразними атрибутами належності до певної етнічної або соціальної групи: краков’яки,
горали, цигани, муляри, маслобійники, лудильники, медведники, шарманщики, жандарми
та ін. Центральну групу звичайно становили
члени Святого сімейства, з розташованими
біля ясел волом та ослом, а також ангел, смерть,
чорт, Ірод і особи з його оточення.
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зразки традиційного мистецтва представлено й
у колекціях народного музею Праги.
Майже сім віків нараховує історія вертепу – szopky – на теренах Польщі. Уперше
її встановили на початку ХІV ст. на Різдво
в краківському костелі Святого Андрія [9,
s. 73]. Писемні пам’ятки засвідчують, що тривалий час фігурки учасників євангельських
подій розміщалися біля костельних «ясел»
нерухомо. Проте згодом для популяризації
шопки в монастирях францисканців, реформатів, бернардинів було запроваджено рухомі фігурки, подібні до лялькового театру. Під
склепінням храму парафіянам показували не
лише біблійні, а й побутові сценки: п’яні селяни билися палицями, шинкарка танцювала із
залицяльником, муштрою займалися солдати, чорт воював зі смертю, лісоруби тягнули
стовбур дерева і т. ін. Оповідаючи про подібні вистави, їхній свідок – польський автор
ХVІІІ ст. Я. Китович відзначав, що вони
нерідко супроводжувалися небажаними ексцесами, коли храмовий служка був змушений
угамовувати розбурхану публіку батогом. Ось
короткий уривок із цього тексту: «...одні перед
одними валилися на купи, другі, швидко зіскакуючи з лавок і вівтарів, падали одні на одних,
ударяючи собі лоби, боки, руки і ноги...» [10,
s. 14]. Наприкінці ХVІІІ ст. духовна влада,
аби припинити безчинства, заборонила такого
роду видовища в костелах, залишивши в них
лише нерухомі різдвяні моделі.
Упродовж наступних століть, поширюючись у побутовій сфері, традиція виготовлення
шопок у Польщі піднімається на рівень високо
розвиненої галузі народного мистецтва. Уже в
першій половині ХІХ ст. сформувався базовий
тип польських різдвяних ясел у трьох характерних варіантах:
1. Будівля, складена з двох башт, прибудованих до розташованої посередині низької
споруди, критої соломою.
2. Дві вежі, прибудовані по боках до будівлі
з фантазійним дахом, розташованої над стаєнкою, критою соломою.
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Традиція проведення ярмарків шопок біля
пам’ятника А. Міцкевичу в Кракові обірвалася в часи Другої світової війни, але була
відновлена 1945 року. Щорічно авторитетне
журі оцінює виставлені роботи професійних
і самодіяльних майстрів і нагороджує переможців конкурсу. Кращі шопки купують музеї, і ними поповнюють свої зібрання приватні колекціонери.
Кожна культурна традиція має місце свого
народження. Якщо вона суголосна уявленням,
смакам, інтересам певного суспільства, вона
поширюється, переходячи від народу до народу, від країни до країни. Міграція культурних
стереотипів часто детермінована релігійним
фактором. Ці загальні закономірності підтверджують наведені вище матеріали. Вірогідно,
народившись в Італії, звичай споруджувати
різдвяні «ясла» поступово розповсюдився в
багатьох католицьких країнах Західної і Центральної Європи (Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Чехія,
Польща та ін). Церковний за походженням
звичай із часом перейшов у побут міського й
сільського населення й у багатьох місцевостях
сприяв розвитку художніх ремесел.
Берестейська унія 1595–1596 років відкрила шлях до поступового зближення церковної
і народної святково-обрядової культури християн західного і східного обрядів [4, c. 243–
252]. Лише з урахуванням цих взаємозв’язків
можливе об’єктивне вивчення історії різдвяного вертепу на теренах України і Білорусії.
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Поряд з відносно невеликими спорудами
різдвяних «ясел», у Польщі відомі великі (до
2 метрів) шопки, призначені для лялькових вистав. Переповідаючи образною мовою найважливіше таїнство християнської історії, різдвяні
вистави водночас намагалися розвеселити й потішити глядачів, додаючи гумористичні і сатиричні акценти. Для цього до репертуару дійства
залучалися популярні пісні, декламації з художньої літератури й танцювальні номери. Театр
шопки міг набирати політичного й патріотичного звучання. У часи бездержавності Польщі,
розірваної між Росією, Австрією і Пруссією, на
його сцені, пропагуючи гасла рівності й свободи, з’являлися Костюшко, косіньєри (повстанці, озброєні косами), Бартош Гловацький, польські улани та інші народні герої.
Розвитку й популяризації краківської шопки сприяла не лише плідна діяльність кількох
поколінь народних майстрів, а й розумна опіка
з боку співробітників місцевого Історичного
музею. За їхньою ініціативою з року в рік напередодні Різдва перед Маріацьким костелом
у Кракові ремісники влаштовують ярмарок, де
продається чимало маленьких шопок заввишки в кілька десятків сантиметрів. Їх виготовляють з різнокольорового паперу, обклеюючи
ним дерев’яний каркас. Зовні вони схожі на
костельну споруду, на нижньому поверсі якої
в ніші виставляють картонні фігурки традиційних різдвяних персонажів. Такі маленькі
вертепи охоче купують туристи й батьки як
подарунок для своїх дітей.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРА ДИЦІЙНОГО
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЛАНДШАФТА Х
ПІВДЕННОЇ НА ДДНІПРЯНЩИНИ:
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ТА ДЕФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Любов Боса
УДК 39:502.13(477.63/.65)
У статті зроблено спробу реконструювати традиційні риси природокористування прирічкових територій Південної Наддніпрянщини. Показано екологічні та соціокультурні зміни внаслідок будівництва каскаду ГЕС на Дніпрі.
Емпіричною базою дослідження є переважно власні польові матеріали: сімейно-біографічні тексти, меморати,
локальні перекази та легенди, судження інформаційного, оцінювального та прогностичного характеру мешканців
краю, відселених із зони затоплення Кременчуцьким, Дніпродзержинським та Каховським водосховищами; зроб
лено етнографічні описи на основі включеного спостереження; частково обстежено місцеві архіви.
Ключові слова: природокористування, етнокультурний ландшафт, ГЕС, комеморативні практики.
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В статье анализируются традиционные черты природопользования приречных территорий Южного Поднепровья. Показано экологические и социокультурные изменения вследствие строительства каскада ГЭС на р. Днепр.
Эмпирической базой исследования являются собственные полевые материалы: семейно-биографические тексты,
легенды, суждения информационного, оценочного и прогностического характера жителей края, отселенных из зоны
затопления Кременчугским, Днепродзержинским и Каховским водохранилищами; сделаны этнографические описания на основании включенного наблюдения; частично обследованны местные архивы.
Ключевые слова: природопользование, этнокультурный ландшафт, ГЭС, коммеморативные практики.
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The paper attempts to reconstruct the traditional features of nature management in the streamside of Southern Over-Dnipro
Land. The environmental and socio-cultural changes in consequence of building of a series of hydroelectric power plants on the
Dnipro have been showed.
The empirical research base is the auctorial field materials, notably: family biographical texts; memorates; local legends;
informational, estimating, and prognostic opinions of inhabitants of the land under study who were evacuated from the flooded
area inundated by the Kremenchuh, Dniprodzerzhynsk and Kakhovsk reservoirs. The ethnographic descriptions based on the
paricipant observation and, partly, the examined local archives and museum collections have been carried out.
Keywords: nature management, ethno-cultural landscape, hydroelectric power plants, commemorative practices.

У сучасних наукових міждисциплінарних
студіях природокористування розглядається
як багатокомпонентна система, що спирається
на тісні взаємозв’язки виробництва, відтворення та культури, як головний механізм взаємодії між спільнотою і природним середовищем та як один із чільних факторів запуску
ідентифікаційних процесів людини в період її
первинної соціалізації [2].
Традиційним вважаємо природокористування, що протягом тривалого часу існувало
в тому чи іншому регіоні України. Таким є і
природокористування плавневої зони Південної Наддніпрянщини, що не одне століття
було життєвою опорою українців. З огляду
на те, що тривалий час через різні обставини проблема історико-етнологічного вивчен-

ня затоплених українських земель не була
актуалізована, то без належної уваги до цієї
проблеми ми ризикуємо втратити цілий пласт
знань про особливості формування культури
прирічкових територій, етнокультурні традиції як спосіб збереження екологічно значущого досвіду, зміни екологічної функції етнічної
культури в часі тощо.
Емпіричною базою дослідження є переважно власні польові матеріали, зібрані в
наукових експедиціях Українського етнологічного центру та самостійних виїздах до
Кіровоградської, Полтавської, Дніпропет
ровської, Херсонської, Запорізької областей.
Автором зафіксовано сімейно-біографічні
тексти, меморати, локальні перекази та легенди, судження інформаційного, оцінювального
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та прогностичного характеру, зроблено етнографічні описи на основі включеного спостереження, частково обстежено місцеві архіви.
Було взято індивідуальні та фокусовані групові інтерв’ю у мешканців краю, відселених
із зони затоплення Кременчуцьким, Дніпро
дзержинським та Каховським водосховищами. Серед респондентів, що традиційно
проживали на цій території, були й іноетнічні
представники, нащадки вихідців з іноземних
колоній, заснованих на Дніпрі в попередні
століття (шведи, німці, швейцарці), які свого
часу також зіграли певну роль у культурному
взаємообміні.
Тематичне поле відібраних і поданих нижче інтерв’ю, які використано в цій розвідці,
складають описи просторового розміщення колишніх садиб респондентів, плавневого
ландшафту, традиційних занять; другу групу
складають описи тих змін, які відбулися в результаті переселення, їх оцінка та особливості
сучасного природокористування. Також представлено матеріали спостережень щодо комеморативних практик та закріплення «місць
пам’яті» прирічковиків.
Як правило, перше і найважливіше завдання мешканців традиційного поселення – це
намагання вдало вибрати місце для проживання (топологічну екологічну нішу). Воно
обиралося з урахуванням «рози вітрів», рівня
підземних вод, характеру ґрунтів і наявності
зручних підходів до джерел: «Тут, де ми зараз,
в степу, хвактично майже не жили люди. А все
село було в низині хвактично, понад берегом»
(ВАС); «Ми жили кругом річок. Наше село
длінне таке було» (КНП); «Ми, як кажуть,
всередині плавнів були, тільки трохи на возвишенні. Ну, а озер багато, і в каждому озері
риба, і разна» (ТАП).
Майже всі хати в тутешніх селах були
вкриті осокою, рогозом або очеретом. Така покрівля зберігалася дуже довго й добре захищала помешкання від дощу, палючого сонця й зимового холоду. Навколо всіх помешкань були
просторі проходи, вигони для худоби, ділянки
для саду, що його садили не тільки позаду, але
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й спереду будинку, а також простір для городів. У степовій частині рілля займала відносно невеликі площі й була оточена землями із
задернованим рослинним покровом. Поруч із
садибою завжди ставили приміщення для худоби. Біля будинку були криниці. Парканів не
було, лише межові знаки (хвіртки, ворота) та
загорожі від проходу худоби – ліси, виплетені
з товстої лози. Розповідають, що особливістю життєдіяльності прирічковиків була також
наявність численних стежок до Дніпра. Вони
вели від кожної хати, тож родина мала свою
стежку, що свідчило про негласне право селянина спускатися до води найзручнішим йому
способом: «Потім низина. Тоді садок – потом
знов город у нас. І на городі оце ж гвоздики
в нас росли, чорнобривці і гвоздики. І майори,
айстри...» (КНП). «У нас од хати оце був город. Посеред города така дорожка і обсажена
ірисами – оце ціла стежка. Потом у нас тут
садок, такий здоровий. Тоді отак як круча
невеличка і спуск» (ЧНЙ). На березі подіб
ним чином лежали човни, кожна родина мала
власний човен: «У кожного був човен. Називався каюк. Він гостроносий. У мого дєдушки
такий був. Трошки розплескуватий, не дуже
високі борти були. Лавочки були, де ми сідали» (ПТМ).
Своєрідною ментальною картою місцевості, колишньої присадибної ділянки та господарювання на ній може слугувати розповідь
респондента із с. Дніпрово-Кам’янка Верхньо
дніпровського району Дніпропетровської області: «Ну... дід був хазяїном, робив у полі, у
період НЕПу купив машину, і так він її і не
пустив: молотарку. І так не вдалося... Як воно
казали: “Шаг вперед – два назад...” І чоботи шив, і пасіка була в його, був млин... Конем
крутили жернова. Там, на горі, ні біса не родило, таке воно. Внизу в основному. Картоплю
садили, прядиво, потом шо там – просо внизу,
садок мав. Там журавель стояв, груша дичка
здорова, біля копанки була. Тоже розсадник
невеликий був... Були тільки між картоплею
дички невеличкі такі, і для борщу лучче і не
придумаєш.. В нас було до двох тисяч груш
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дичок, у селах оцих. А взагалі груша у нас як
символ. Садилася біля хати, або перед хатою,
або поза хатою... Ну, як символ роду. А в діда
мого і збоку на причілку було [...]. Ну, главно,
шо деревина... я не знаю, як би робили вони –
ткали, того шо гребінь, гребінки, оці човники
всі, оці ложки, колодки до того... до рубанків,
фуганків оце – тільки з груші. Тільки з груші,
бо інакше цією гребінкою буде засмикуватись,
оці клочки усі. Вона прекрасно шліфується, це
по-перше. По-друге, в неї немає оцих шарів,
які є на сосні...» (ВАС). Впадає в око те, що й
нині назви багатьох населених пунктів мають
відповідні назви: Грушка, Грушівка, Гола Грушівка, Грушівський Кут тощо.
Дослідники неодноразово зазначали, що
ландшафтний вплив, що його зазнає людина
в дитинстві або юнацтві в період первинної
соціалізації, не полишає її все життя [1]. Справедливість цієї тези підтверджують і наші
спостереження. Так, особливістю колективної пам’яті прирічковиків є те, що найзначніше місце в ній займають ландшафтні аспекти
життєвого середовища, які пов’язані з дніпровськими плавнями. Плавня – «годувальниця», «багатство», «скарб», «рай», «краса»,
«дивовижа» – такими епітетами наділяють це
місце як колишні мешканці, так і їхні нащадки,
яким уже у фольклоризованій та опоетизованій формі передаються спогади про цей край.
Майже в усіх оповідях можна простежити міфологему «втраченого раю». Наприклад, Володимир Саламаха з Капулівки процитував
такі рядки з власного вірша: / Своє життя
провів я у раю / І назва тому раю – плавні /
Як прийде час, туда я попливу / І там моя зупинка крайня... (СВМ).
З писемних та усних джерел стає відомо,
що з давніх часів плавні були унікальним історичним і природним об’єктом уздовж усього
Дніпра з його численними притоками. А для
Південної Наддніпрянщини з її посушливим кліматом це були своєрідні легені. Плавні – це і знаменитий козацький Великий Луг
(Кінські та Базавлуцькі плавні), Гаврилівські
плавні, Білецьківські та багато інших менш
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відомих. Але всі вони являли собою безліч
островів, розділених мережею переплетених
рукавів і проток, усіяних величезною кількістю різноманітних болотистих улоговин і озер.
Поверхня плавнів на обширних територіях
була вкрита лісом, який складався переважно
з верби, осокора, дуба. Плавні і в літню спеку
були вкриті яскравою зеленню та різко контра
стували з навколишніми спаленими сонцем
степами. Унаслідок щорічної повені за тисячоліття було утворено потужний шар надзвичайно родючого ґрунту. Прирічковики пригадують усі деталі цього природного явища:
«Десь у кінці квітня піднімалася повінь:
піднімалася, піднімалася, затоплювала сади...
От даже я пам’ятаю, на човнах плавали – сади
цвіли (яблуні, груші...) Потім вона собі спокійно уходила в своє русло... утворювалися бережняки» (СВА). «Потрошку сідало, сідало,
сідало. Появлялись гряди – так називались
береги» (ТАП). «Оце тільки вода зійде – оце
в плавнях [стане] земля суха. Бакаї – таке, ну
площі. Оце люди вичищали там і садили...»
(ПНП). «Там по весні Дніпро розливався і
там послє оцього розливу оставались ну, як
озера такі» (ДІМ).
Наносні ґрунти були надзвичайно багаті
на різні поживні речовини біологічного походження. Тож після рибальства найприбутковішою галуззю господарювання у плавнях
було городництво та садівництво. За словами
Анатолія Неділька, дослідника й літописця
Херсонщини, на цій території були такі дивовижні сівозміни, що тут сіяли й збирали городину по 2–3 рази на рік, і віддача цієї смуги
була в десятки разів вища, ніж земель в степовій частині. Один гектар плавнів дорівнював
10–20 гектарам звичайної паші.
«Вода як пішла, батьки нас сажають на каюки – плавні звільняються від повені, і вже
в плавнях виробляються і саджаються городи
під назвою “бережняки”. Шо там росло? Картопля, гарбузи, кабаки, помідори... І от цієї
городини було більш ніж достатньо. Посадка
картоплі здійснювалася в кінці червня, і от
воно уже до вересня-місяця...» (СВА).
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аби гілки не ламали). Там, я не знаю: сади настільки були родючі, шо я ж кажу, шо не в поїд
було всього» (ТВТ). «Мені, – каже, – досі
сняться там сади. Там багатющий край був [...]
Такі сади були, огородництво! А між оцими
садами – городина. Отака була особливість,
шо посажено сад (дерева) – город, сад – город. Дуже багатюще село було» (ЛМІ).
З давніх часів у плавнях успішно розвивалося пасічництво: «Бджіл було багато, бо пасіки туди завозили із інших сіл, і наші місцеві
були там пасіки. Цвіту і ожини було багато»
(СНФ). Розводили бджіл і доглядали за ними
зазвичай статечні діди, досвідчені господарі.
Віктор Антонович Чабаненко згадує, що в
часи його дитинства пасіки були здебільшого
громадські, рідше – колгоспні та індивідуальні. Вулики (переважно дупляки та рамкові
лежаки) починали вивозити в плавню дубами
і меншими човнами (каюками) у першій половині червня, коли гряди й урочища повністю
звільнялися від повені. Влаштовували бджолині житла в традиційних, давно облюбованих
знавцями місцях... Меду брали багато. Найкращим вважався той, що з квітів залізняку та
буркуну, а найгіршим – із паді («падьовий»),
тобто із солодкої липкої рідини, яка виступала
на листі й корі лози. Перший високо цінувався
і йшов не лише на харч, а й на лікування всяких внутрішніх та зовнішніх (шкірних) хвороб,
другого ж намагалися пошвидше позбутися,
використовуючи його для різних заквасок, солодів і напоїв.
У спогадах також присутня інформація про
розкішні плавневі сінокоси та випаси для худоби. «Сіно яке! Це страшне, сіно перевозили» (ПНП). «В нас у колгоспі все було. Коров
тоже у нас багато. Лимани ж такі були, що випаси були. Хіба такі випаси, як тепер. Тепер
нема випасів! Тепер сама амброзія кругом. А в
нас там сіно було таке, як чай. Тут корови пасуться – одгорожено, а тут на сінокос оставляють же на зіму. Дають і людям даже давали
сіно. Це ж такі, шо вже викосювать. Ну, як
Вам сказать? Ну, красота була. Були в нас у
колгоспі і кури, і вівці, і качки, і гуси, і свині...
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Своєрідними були і транспортні засоби для
перевезення городини – каюки, плоти тощо:
«Шо було цікаво... гарбузи зв’язувалися за
хвостики вірьовочками, робився контур, всередині його накидалася трава, а всередині там
огірки, помідори, і все це сплавлялося за течією. І от багато такі плоти приганяли» (СВА).
«То річки кругом, а большинство в плавнях ми
садили: і картоплю, і огірки, і баштани, і все.
А тоді ж каюками ходили од берега. А до берега
цілу ніч возиком возимо... [...] В нас така блоква
була. [А що таке блоква?] Ну, це таке роздолля
було з землі. Містина така була» (КНП).
Під городи використовували площі попід
берегами (попід кручами), на низьких «грядах» і на «полоях», «бережняках», «блоквах»
тощо. У глибині плавнів селяни брали ділянки
самочинно або з дозволу лісників, а в прибережних місцях, де були в основному колгоспні
грядки, їх (ділянки) нарізали за постановою
правління артілі. Щороку один і той же двір
отримував чи займав ділянку під город у різних кутках плавнів. «За моєї пам’яті наша родина, приміром, мала наділки понад протокою
Підпільною, біля лиману Больбатівського, на
полоях за Кінською поблизу протоки Закопайчихи, в урочищі Великі Кучугури і в Кушугумських плавнях» [4].
«Шо тільки не садили в плавнях?!.. Оце
тільки вода зійде – оце в плавнях... Оце люди
вичищали там і садили... А гарбузів тих садили скільки, Боже!.. в тих плавнях. То коли їх
затопили, то люди аж плакали. Шо кажуть:
“Як же ми будемо жить?” Нас називали “кабакоєди”, ті, що далі в степу жили. [А тих як
називали?] Торботряси» (ПНП). «Наші городи прямо до берега йшли. Пересихали річки,
ми переходили по косточки. Оце в іюні-місяці,
як зараз, плавня розливалася, і оце верби, осокори – все заливалося. А тоді вода стікала – і
ми там садили городи. Ну це вообще!.. Росло
дуже хароше... Це тихе укромне місце, яке завжди було... як... у вербах, у тополях, і садки
були такі, знаєте, дивовижні садки, тому шо
літом там фрукти були не в поїд (даже нас, малих пацанят, садоводи не так вже й ганяли –
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Це не передати. В нас село було багате. В нас
з усіх степів люди їхали скупляться» (ПРА).
Межування сінокісних наділів проводилося
шляхом жеребкування. Після розподілу межу
вальники (діди й дядьки) розстеляли на траві
довгі чисті рушники, розкладали на них усякий
харч (найчастіше сало, цибулю, в’ялену рибу й
варену картоплю «в кожушках»), діставали домашню горілку та сідали випити по чарчині й
закусити чим Бог послав, щоб добре косилося
і щоб сіно гарно висушилося, а не згнило під
дощем. Усією цією учтою керував отаман –
найстарший із присутніх косарів. Це було ще в
кінці 40‑х років минулого століття. Коли ж на
початку 50‑х років влада заходилася «укрупнювати» колгоспи й посилювати контроль за
приватною господарською діяльністю колгоспників-кріпаків, їх (церемоній) не стало [4].
«Туди, у плавні, заганялась худоба і колгоспна, і худоба окремого господаря, і там уже
створювали ці череди, був пастух. І бабусі, матусі три рази через Дніпро [перепливали] (пацани їх перевозили, вони їх там доїли). І такі
здорові відра привозили додому. Ото корови
були там до осені, до морозів. І пастух же з
ними був. Перевозили туди на паромі. Корови пливуть самі. Бачив якось, як жінка сама
пливла на корові. За роги трималася і пливла...» (СВА). «Там ми малими пасли. У плавні
звозили увесь молодняк зо всієї області. А потім перевозили через річки у плавнях» (СНФ).
[Дніпродзержинське водосховище] «Берег Гниленьке і Глушець. Дніпро подалі було
туди, справа. І ми ходили... були величезні
луки. Луки випасювалися. І я пам’ятаю, із Западної приганяли (не пам’ятаю, чи їх переправляли як чи шо), вівці приганяли дуже багато.
Оце ми цим живилися дуже добре... Плавні.
Оце плавні – це всі. А окремі це як ставочки:
Глушець, Гниленьке – ми їх окремо називали.
А плавні – це все плавні, потому шо там дуже
багато було луків, дуже багато...» (ФРГ).
Про Гаврилівські плавні і про повсякдення
життя пастуха розповідає один із наших респондентів так: «Да, там красиво. Там... там
не передать. Шо зелено, шо води повно. Там
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по весні Дніпро розливався і там послє оцього розливу оставались ну, як озера такі. Шо
повно було дичі, там і олені, і шо хочеш було...
І оце тоже ж жили ж ми як. Раз у місяць нам
приїдуть, шото нам привезуть, якої-то муки,
ето самоє, шоб шото кухарка зготовила. А то
за щот риби виживали, за щот. А качок оцих
диких було повно. А шоб узнать яічкі... У нас
були там такі пожилі мужики, каже: “Ото найшов гніздо – і сразу вигребі ілі одне-два взяв,
на воду опускаєш його: як тоне, а плавають –
не трогай, бо вони вже засижені”. І ото приносим по п’ятдесят штук. І ото кухарка готове.
Рибу тут же ж. [...] Ну, там пасти було просто – трави повно. Тільки треба було дивитись, шоб не одбилось...» (ДІМ). Непоодинокими були розповіді і про «особливі знання»
пастухів, які здавна займалися цією справою.
Їм приписують знання мови тварин, особливу
владу над ними тощо.
Проте з найдавніших часів у цих краях
перше місце за життєвою значущістю займала
риба. Рибальство було як колективним промисловим, так і індивідуальним любительським. Особливими були природні умови цього
вилову: « Весною таке ж роздолля (ну, вода ж
прибуває дуже багато). А там були ж затокиями. І вода зайде оце ж, а потом ця вода уходе,
а в тих же ж ямах остається вода. Там риби (!):
і липучки, і карасі... в’юни» (ПТМ). «Брат пішов, значить, туди в кінець. А тут оце каюк
і отака дірочка маленька. Я оце стою і рукою
ловлю щуки, а він відтіля гоне рибу, а я ловлю і кидаю в каюк. Отак у плавнях ловили ми
рибу. Я вам говорю її було стільки, шо в мене
слов немає, дуже багато було риби. А щуки
взагалі там було багато. Я ж сама їх руками
ловила. І зараз моя сестра, вона вже стара,
старша за мене. То вона й зараз оце, як щука
десь попаде, вона любе щуку фаршировану
робить» (НЛВ).
Ці спогади не тільки надзвичайно інформативні та різноманітні, але часом видаються
фантастичними: «Оце ж розказували, скільки, шо мій дєдушка і мої два дяді занімалися
рибною ловлею (ну, це ше до революції). І в

50

http://www.etnolog.org.ua

Розвідки та матеріа ли

оцьому Базавлуці (це ж вже не річка – це вже
канава якась). [...] так там піймали, дєдушка
із моїми дядями піймали сома, сіткою. Так,
каже, витягли на берег, так мій дядя сів верхи
на сома, за вуса взявся – і той сом його по берегу катав – отака риба була. Я лічно (я любив
з вудкою посидіть) бачив, як сом схватив качку: повну здорову білу качку. Схватив – і всьо,
шубовснули тільки. А мама розказувала, шо
сом, значить, вони ж хазяйнували тоді, корови
були. До водопою повели – і сом схватив бика
за ногу – і стяг шкуру з ноги. Такі соми були,
да! А щуки були! Всякої риби... І приїхав він
додому, і пішли вони на базар із бабою Саєю,
шо купили сома: такого, шо дід Сава скинув
пояс – і оце за жебра й за рота – і притягли.
Наварили ухи такий казан. Нажарили. Вобщем, такі були встрєчі» (ТАП).
Намагаються вивчати колишню місцеву
фауну і деякі поодинокі природничі відділи
місцевих музеїв. Любов Варивода з Нікопольського краєзнавчого музею розповідає,
що там зберігаються опудала тварин і птахів,
які вже зникли в цьому краї, приміром, орланбілохвіст. Пригадує, зокрема, що між старим і
новим руслом Дніпра був острів – його називали Орлан-острів. Там росла величезна стара груша, і начебто на цій груші орлани звили
собі гніздо. А ще місцеві жителі називали цей
острів островом Кохання, їздили туди відпочивати. Старожили ще пам’ятають, що там
водилися олені, лосі, вовки, соболі, тетереви,
куропатки, стрепети, пугачі.
Найбільше вдалося зафіксувати нам оповідей про плазунів. Місцеві топоніми відображають присутність їх у численних зміївках, гадючих балках, назвах островів тощо. Жовтобрюх,
вуж – ще й персонажі легенд, повір’їв, замовлянь. У нормативній культурі прирічковиків їх
заборонено вбивати. Так, вуж виступає охоронцем садиби, його треба напувати молоком
з блюдечка, «щоб не ссав корови» тощо. «І ще
таке чула, що там дуже багато жаб і гадюк,
плавні були. То мама розказувала, такий єсть
ритуал, чи я не знаю, шо, якшо жабу втягує
гадюка і ти в минуту цю підійдеш і розведеш,
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шоб же ж жаба не втягнулася цією палочкою,
вона в тебе буде як от... Ну, як од всіх негараздів. Оце ходило там таке повір’я з гадюками –
там дуже багато гадюк. Дуже багато. [...] Оце
ця паличка ісцеляє од всього» (ПГІ). «Бабуня
розповідала, одна і друга, що коли були плавні дніпровські, то там водилися жовтобрюхи.
І дуже багато в дитинстві я чула таких розповідей, мовляв, у високу траву не ходіть, бо там
жовтобрюхи. Це така велика і товста змія, яка
я не чула, щоб нападала на людей, але нападала
на тварин. Чому жовтобрюх? Тому, що в нього
було світле жовтувате брюхо. І, до речі, кажуть,
що саме в плавнях було дуже багато цих плазунів. Великі і малі дуже ядовиті. І навіть коли
й побачили люди якогось плазуна, то все село
знало, гуділо і згадувало, що “а пам’ятаєте, як
колись було”... Люди казали, що жовтобрюх не
просто повзе по землі, а він так вигинається і
може скакати на кілька метрів. Чи це правда –
я не знаю, може, це дійсно була легенда, бо знаючи біологію, може воно і не так. [А як люди
ставилися до змій?] Не можна було чіпати змій.
Не чула, щоб їх вбивали. Знаю, що навіть по
селу жаб не давали ображати. Що це як вбили жабу – тикали пальцем. Із цією дитиною
говорили, із батьками говорили, бо не можна
було» (ПТМ). «Ну, кажуть, як першу гадюку
побачиш, то не можна її чіпати. А чого – хто й
зна...» (СЛП).
Більшість оповідачів стверджує, що на
їхній пам’яті не було такого, щоб когось змія
ужалила. Взагалі нормативні порушення щодо
птахів і тварин сприймалися як передвісники
нещасть. Наприклад, унаслідок підпалу сухостою Гадючої балки на Бериславщині Херсонської області загинуло багато живності, а
невдовзі люди дізналися про майбутнє затоп
лення (ЯАМ).
У мешканців цих країв ніколи не було проблем із паливом: дров, хмизу, батлами (залишків болотяного сухостою) до берегів повінь
наносила щовесни стільки, що цього добра
вистачало не на один сезон: «Шо вона давала
плавня? Отоплєніє – це сушняк в кожному
куті» (КВІ). «А там стара окукотина. Що це
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за окукотина? Це типу молочая... ну, це вобще,
я ніде не бачив більше такого! вона кущем росла. Така висота була, шо череда заходе – і не
видно. Людина заходе – і не видно. І оце уже
осінню, зимою сохло – і на топливо. [...] Так
як вода зійшла, окукотина, вона дуже швидко росла. То було, як вітер із плавнів подме у
село – мед, мед і всьо. І там пасіки, там поли,
там така трава. Разноцвєтні. І шо по берегу
росло, то я ніде більше такого не бачив. Це
було вобще шось...!» (ТАП).
Значну частину хатнього й господарського
начиння – ложки, ополоники, корячки, стябла, діжки, шаплики, вагани, корзини, ослони,
стільці, столи, скрині тощо – виготовляли з
плавневої деревини. З рогозу та ситнягу плели
різні кошики, мішки та матки, якими запинали
вікна і двері від вітру й морозу.
«Лозоплут. Це у Грушівкі артєль. Ну і з
лози дєлали стулья, столи, крєсла, качалки.
[...] Оце, де ми живемо, тут був степ бавовни
(хлопок)» (КВІ).
«Там, де зараз Каховське водосховище
втікає у село, там був природний такий катлаванчик, який виходив на берег Дніпра. І там
були лозоплути. Чому там, бо саме там росла
темна червона лоза. З цієї лози робили меблі,
корзини. У нас вдома, у бабусі однієї і другої
були корзини з лози. Оце робили в лозоплуті.
Бабуня моя, батькова, працювала в лозоплуті.
Я бачила її трудову книжку, де був зроблений запис, що вона ще й стахановка. [Це як
артіль?] Так, це була артіль, де люди збиралися, як на роботу ходили і займалися лозоплетінням. Може, жінки щось інше робили, а
чоловіки робили більш важку роботу. Це було
поставлено як на потік» (ПТМ). «Все робили.
Даже рогозяники плели. [Що таке «рогозяники»?] Черевички. [Як їх виготовляли?] Це ж
рубали лозу, варили її, вона робилася красна –
а тоді лаком як скриють, то це красота така, шо
вообще» (ПРА).
Було розвинене млинарство. «Мій батько
Скрипник Василь Іванович проживав у селі
Чаплище [нині затоплене] Новогеоргіївського району. Дід мій Іван Денисович теж звід-
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ти. Батько розказував, що їх виручав водяний
млин. Туди їхали люди з усієї округи» (СІВ).
До 50‑х років повсюдно зберігалися млини і
колишніх іноземних колоністів. Мірошники,
млини ставали символічними категоріями,
фольклорними образами. Нами також записано декілька народних пісень у районі Кременчуцького водосховища. Наведемо текст
однієї з них.
Як піду я до млина / а в тім млині новина, новина / такий, мамо, мельник / такий,
мамо, гарний / такий, мамо, хороший / меле
гречку без грошей / що він меле, коряків не
бере / а гречичку на крупи подере / такий,
мамо, гарний / такий хороший / меле гречку
без грошей / що він меле й шеретує / повернеться, мене поцелує / такий гарний, такий
хороший / гречку меле без грошей 1 *.
Тож сучасні ландшафти регіону Південної
Наддніпрянщини є наслідком взаємодії природних та антропогенних факторів. Антропогенний вплив на довкілля посилився ще з
кінця ХVІІІ ст. Тоді чисельність населення
цієї зони України різко зросла. Основними заняттями до першої половини ХІХ ст. було розведення худоби та землеробство. Значну частку в господарстві стало займати винокуріння,
солеваріння, вичинка шкір. Сучасний період
змін у степовій зоні розпочався в кінці ХІХ ст.
і був пов’язаний з процесами інтенсивної урбанізації. У першій половині ХХ ст. розорюваність території досягала 90 %. Знищення
по долинах річок природної степової рослинності та деревини, суцільне розорювання, нераціональний випас худоби різко посилили
ерозію ґрунтів, значно знизили їх родючість,
викликали замулення водойм та інші несприятливі процеси і явища. Картину довершили
масштабні меліоративні заходи, які після короткочасного поліпшення знищили природний ландшафт. Негативно позначилася і соціально-економічна криза 90‑х років ХХ ст.
Відбулося скорочення площ ставків, озер,
*
Співав з пританцьовуваннями Антін Ріжко
(з родинного архіву Ю. Ф. Рогового).
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боліт, засолення ґрунтів. Місцеве населення
в зимовий період почало вирубувати дерева в
лісопосадках, продовжився процес глобального антропогенного забруднення природного
середовища поряд з руйнуванням степового
ландшафту через значну кількість граніто
добувних кар’єрів понад річками і прямим знищенням окремих видів рослин і тварин.
Нині, перебуваючи в експедиційних поїздках по Дніпру та його притоках, помічаємо, що
місцевим жителям ні до води не пройти, ні в ліс
вирушити. Куди не ступи – кордони великих
мурів із вартовими. Неправомірні приватні забудови оскаржуються активними селянами в
численних судах (найчастіше безрезультатно).
Проте ще до середини ХХ ст. в рослинному
покриві регіону найважливіше місце займали
плавневі ліси і луки. Як показали наші експедиційні дослідження, колективна пам’ять утримує трагічний образ події широкомасштабного
переселення, який проступає в есхатологічних
та міфологічних стереотипізованих формах (що
було вже предметом окремих попередніх авторських розвідок).
Зник природний ландшафт Подніпров’я,
зникли під водою і плавні. Водночас безповоротно зник і цілий пласт традиційної життєдіяльності прирічковиків, що тісно був пов’язаний
із природними особливостями краю. Зникли й
назви цілої низки транспортних засобів, тварин, рослин, місцевостей, річок, озер, проток,
островів тощо. Це чітко усвідомлюють наші
респонденти: «...єсть таке слово, яке забуте,
бо збіднення природи приводить до збіднення і мови. От було слово “бережняки”. Шо це
значить? Вода як пішла, батьки нас сажають
на каюки – плавні звільняються від повені, і
вже в плавнях виробляються і саджаються городи під назвою “бережняки”» (СВА). Назви,
які зникають сьогодні з ужитку: («окукотина», «бережняки», «гряди», «бакаї», «блоква»
(блуква) «каюк», «рогозяники», «лозоплути»),
були маркерами цієї життєдіяльності не одне
століття, як і безліч мікротопонімів, гідронімів,
що безповоротно зникли зі своїми матеріальними носіями під водою. Тож чи потрібна нині
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актуалізація цієї минувшини? На це питання
також відповідають наші інформанти. Приміром, В’ячеслав Сандул вважає, що це не тільки
має застерігати від непродуманих у майбутньому дій, але й сприяти глибинному уявленню про
свій край, шо живить патріотичні почуття населення. Інший респондент висловився так: «Це
таке було місце! Україна должна гордиться... Та
ти шо, це саме велике вредітєльство, яке зробили» (ТАП).
Варто відзначити також роль окремої особистості у збереженні колективної пам’яті,
яка часто стає визначальною. В експедиціях Наддніпрянщиною нерідко ми зустрічали
людей, завдяки яким ціле село або й кілька
сіл утримують у пам’яті значний масив різноманітних традиційних народних знань, або
просто пам’ять про давні історичні події в цій
місцевості. Вони, як правило, є не тільки носіями культурної традиції та її хранителями,
але й організаторами самих комемораційних
практик. Варто назвати їх: Олексій Галушка,
Василь Сідак, Володимир Саламаха, Юрій
Роговий, В’ячеслав Сандул, Микола Павлюченко та багато ін.
Заховалося серед степових балок с. Захарівка, воно особливе на мапі Світловодщини.
«Це наша Колима» – так неодноразово повторює Любов Семенівна Шкірай – місцева подвижниця, колишя вчителька, а нині директор
Захарівського краєзнавчого музею. При в’їзді
в Захарівку ми побачили гарну криницю-журавель. Зацікавилися її походженням, і виявилося, що організатором її спорудження був
місцевий священик – отець Андрій: «...В Захарівці колодязів багато – а криниці такої не
було. Мені захотілося трошки повернутися до
старини, до того, як воно колись було. Довго
думав над тим, як же його зробить – і прийшов
до такого, як кажуть, замислу. Хоча одговарювали мене багато. Тут, оце, кажуть, в оцій полосі в усіх колодязях вода гірка. І тут, кажуть,
якшо викопаєш, вода така буде. Викопали – а
вода отлічна. Це перше чудо із цією криницею...
[...] Церква – це рідний тоже колодязь: чим
більше з колодязя черпають воду – тим біль-
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ше свіжої води прибуває, тим чистіша і краща
вода. Так же само і церква: чим більше люди
приходять брать Божу благодать, тим більше
туди Господь цієї благості посилає...» (ТАГ).
Священик с. Захарівка, як це і належить, –
учасник усіх сільських подій, тож етнографи і
зустрілися з ним на відкритті виставки в місцевому музеї. На музейних експозиціях багато
світлин із зображенням громадських акцій за
його участю. Екологічною спрямованістю відзначалися навіть його судження щодо обряду
похоронів та поминань: «Я ж оце людям і говорю останнім часом, шо воно ж втрачається
сам смисл поминання. Смисл поминання в
чому: хто має дві рубашки, хай розділить з
людьми... Ми розводимо смітники на кладбищі. Справа в тому, шо раніше був хрест
дерев’яний. Якшо він загнивав, його просто
клали на могилу – він згнивав там дальше.
Якшо було кому доглядати за ним, то ставили
тоді другий дерев’яний хрест. Якшо не було, то
він просто загнивав... А от уявіть теперішні з
мрамору, чи железобітонні – все одно ж воно
має свій вік, свій строк служіння... Пройде
десять-двадцять-тридцять років – воно розрушиться. І це вже буде не земля, це вже буде
не потерть із трухлявого дерева, которе екологічно безвредне, а це вже буде просто сміття,
куча щебьонки, котору (кажу) ви візьмете – і
отам висипете за територією кладбища, кучу
сміття нагорнете... І оці ж вінки (кажу) – це
ж живі квіти повинні буть, а вінки – це підробка, це підробка на живі квіти. І підробка
грошей – це кримінал? Кримінал. Підробка
документів – це кримінал? Кримінал. А шо
таке квіти? Квіти – це залишки раю на землі.
А ми, получається, ті залишки раю на землі
робимо підробкою» (ТАГ).
З початку ХХІ ст. вздовж Дніпра (від Київщини до Херсонщини) стали помітними меморіалізаційні заходи, пов’язані з втраченою історико-культурною дніпровською спадщиною.
Це і місцеві наукові конференції, і встановлен-

ІМ

Ф

Е

ня пам’ятних знаків місцевою громадою. На
жаль, організатори часто стикаються з нерозумінням або байдужістю не тільки влади, але й
загалу. Це все створює певну напругу на місцях
і показує, що колись замовчувані події, не відрефлексовані й нині, можуть бути конфліктним
джерелом у майбутньому.
Аналізуючи опубліковані та неопубліковані джерела з природокористування Степової
України та власні напрацювання, переконуємося, що створення каскаду ГЕС у ХХ ст.
спричинили зміни етнокультурного ландшафту всієї Наддніпрянщини, кардинальні зміни в
природокористуванні. Часто, приймаючи це як
необхідну умову прогресу, люди не уявляють
масштабу заподіяного лиха. І це пов’язано не
тільки з констатацією щодо втрати гігантських
площ родючих земель, ще не до кінця усвідомленою екологічною катастрофою, але також і з
культурними чинниками.
Узагальнюючи всю представлену інформацію, доходимо висновків, що традиційним
є природокористування, яке адаптоване до
навколишніх ландшафтів. Багато складових
традиційного природокористування мають
форму соціокультурних настанов, яким притаманні глибокі світоглядні риси. Розглядаючи сучасний стан традиційного природокористування у Південній Наддніпрянщині
(її прирічкового ландшафту), зазначимо, що
базовими факторами його існування могли
бути збереження довкілля, еволюційний плин
соціокультурних процесів, наявність місцевого корінного населення.
На жаль, усе це зазнало значних деформацій, тому нині можна розглядати лише
елементи колишнього традиційного способу життєдіяльності населення, природного
і культурного ландшафтів, які зафіксовано у
спогадах окремих літніх людей, відселених із
затоплених територій, та фрагментарно в науковій і художній літературі. Усі ці джерела
надзвичайно цінні.
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ЗАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБУДОВА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
МУСАЇТ У МОЛДОВІ
Зоя Гудченко
УДК 728.67:711.437(478.9=161.2)
У статті досліджено українське село Мусаїт у Молдові, заселене близько 200 років тому вихідцями з України.
Завдяки моноетнічності в ньому збереглися культурні традиції прабатьківщини переселенців, які мають наукову та
пізнавальну цінність.
Ключові слова: ландшафт, заселення, забудова, двори, типи житла, будівельні матеріали, магічні обряди, вірування.
В статье исследовано украинское село Мусаит в Молдове, заселенное около 200 лет тому назад выходцами из
Украины. Благодаря моноэтничности в нём сохранились культурные традиции прародины переселенцев, которые
представляют научную и познавательную ценность.
Ключевые слова: ландшафт, заселение, застройка, дворы, типы жилища, строительные материалы, магические
обряды, верования.
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The article examines the Ukrainian-inhabited village Musayit (Musaitu) in Moldova, which was populated nearly two
hundred years ago by the expatriate Ukrainians. Due to monoethnicity, it has preserved the cultural traditions of the ancestral
home, which are of scientific and informative values.
Keywords: landscape, settlement, building, homesteads, dwelling types, building materials, magical rites, beliefs.

У травні 2002 року комплексна молдавсько-українська етнографічна експедиція досліджувала с. Мусаїт Тараклійського повіту
Республіки Молдова з українським населенням, яке вже майже два століття в чужому
етнічному оточенні зберігає рідну мову, давні
традиції, обряди та вірування.
Село розташоване на півдні Молдови в
Буджацьких степах. «Буджак» (з тур. –
«Кут») – степова, перерізана балками рівнина між долішньою течією Дністра, дельтою
Дунаю та берегом Чорного моря. Заселена
ця рівнина з прадавніх часів. У добу Київської Русі тут мешкали тиверці, потім уличі,
печеніги, половці, у середині ХІІІ–XIV ст. –
татаро-монголи. У 1538 році ці землі підпали під васальну залежність від Османської
Туреччини [1, c. 167]. Турецько-татарські
полчища грабували північних сусідів, здійснюючи на них постійні напади. І тільки після
завершення російсько-турецької війни 1806–
1812 pоків, згідно з Бухарестською мирною
угодою 1812 року, терени між Дністром і Прутом було відібрано від Туреччини й приєднано
до Росії. Відтоді починається швидке залюд-
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нення спустошених земель новоприбулими
росіянами, українцями та колоністами з‑за
кордону (німцями, болгарами, гагаузами) [2,
c. 559, 562]. Звільнений від загарбників Мусаїт на початку – у першій половині XIX ст.
був заселений тільки українцями.
Як видно з історичної хроніки, на досліджуваній місцевості тривалий час жили татари, а турки могли тут виконувати роль збирачів податків або воїнів форпостів. Цікаво,
що в пам’яті селян-українців закарбувалися
лише турки, і не існує жодної згадки про татар
у зв’язку з історією їхнього села. Натомість
від багатьох можна було почути про турецьке
укріплення біля річки, вал і рів якого бачили
ще в середині XX ст., про велике турецьке
кладовище з надмогильними плитами, витесаними з ракушняка. У 1966 році спеціальні
військові підрозділи протягом однієї ночі вивезли кладовище разом із 6‑метровим шаром
ґрунту. «Турецький слід» виявлено й на селянській садибі під час копання колодязя. Це –
овальної форми мурування, яке господарям
видалося турецьким колодязем, а дослідники
припускають, що воно більше схоже на зерно
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півка): «Село було наверху, а тут вода була,
море, ...потім вода спала, і люди спустились у
рипу» (ММП). «Спочатку турки жили на горі,
потім наші. Вони сюди вниз переселились, бо
тут вода близько, – там глибоко вода була,
це ще за Миколи. Дід мій був на війні Росії з
турками» (ЧМВ). «Коли дід прийшов, не було
тут села. Жили люди, називалось Причепівка,
щитай в печерах. Рипа там, обрив. Дід казав,
що вони прожили в Причепівці років 15–20,
усю війну. Вони займалися скотарством. Скотина знаходилась у загонах у балках. Скот
пасся сам, ніхто його не кормив. Потім не стало чим поїть худобу. Почали робить ставки
для скота, загати на джерелах. Дід жив там
у бурдейці, у землю вкопаній врівень з землею, – дрючки ставили, валькували болотом.
А тут нічого не було» (ЧІТ). Через сто років
після того на місці Причепи дітлахи знаходили
уламки горшків, люльки з глини.
Другим етапом заселення Мусаїта було переміщення селян у рипи, точніше – у нижні
розлогі частини рип і ділянок між ними, які
мали загальне зниження рельєфу в напрямку річки. Нечисленні селянські садиби вільно
формувалися на певній відстані одна від одної.
Вулиць спочатку не було, і лише з часом виникла мальовнича планувальна мережа поселення з кривими короткими вулицями, провулками, з глухими кутами. Рипа, біля якої
осаджувався селянин, часто отримувала його
ім’я, звідси назви: «Пантелєєва», «Махтєєва»,
«Мокійова», «Вермієва», «Слав’янська», «Захарієва» (раніше – «Васюніна»), «Маркова»,
«Микитова», «Гілесова».
Змінювалися господарі, змінювалися й наз
ви рип, однак окремі старі назви залишилися й
до сьогодні.
Село поділялося ще й на окремі кутки («магали»), що іноді збігалися з рипами, а інколи
були самостійними територіальними утвореннями, як Парушка, Голопузівка, Лук’янівка,
Березівка.
Серед перших поселенців були родини Виходців, Чечілів, Шпиців, Мельниченків, Митрашенків. Їхня прабатьківщина визначається
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сховище. Згадують селяни і про залишки
мурованої споруди на іншій садибі: «У кінці
підвалу було таке, як челюсті печі вимурувані» (ПЄМ). А в степу на горі біля Причепської Рипи була «як вишка. Казали, турки захоронені там» (ЧІТ).
Наведені факти, тюркські назви (поселення
Мусаїт, річка Салча, інші топоніми) підтверджують той факт, що українці прийшли свого
часу (близько 1810 р.) у місцевість, залишену
турками. Новоприбулі брали землю в оренду, а
потім так і залишилися – «присвоїлися».
На межі 1917–1918 pоків у Молдові встановилася радянська влада. Проте на початку
1918 року боярська Румунія захопила право
бережжя Дністра й повернула ці райони
Радянському Союзу тільки в 1940 році [2,
c. 554]. Тяжкого румунського гніту під час
Другої світової війни зазнали й українці
с. Мусаїт. Це відбувалося протягом трьох років (1941 – середина 1944), коли носіями фашистського окупаційного режиму тут були
румуни. У подальшому село перебувало у
складі Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки, а з 1991 року – незалежної
Республіки Молдова.
Село розташоване біля злучення річок Велика та Мала Салча (з тур. Sal – вода). Місцевість має унікальний ландшафт, що, знижуючись з півдня на північ до річкової долини,
перерізується численними рипами – балками
з водними джерелами. Система рип утворює
мальовничий хвилястий рельєф понад річкою,
яка колись мала звивисте русло. Майже тридцять років тому його вирівняли, а в північносхідній частині поселення загатили великий
став (ЧІТ). Існують перекази, що колись річка
була ширша й дуже розливалася під час повеней, тож, за спогадами селян, через Болград
вода доходила аж до Чумая, який розташований за 5 км від Мусаїта.
Природні умови відіграли визначальну
роль у формуванні планувальної системи села,
спричинили етапність його заселення.
Найпершою була заселена підвищена степова ділянка над рипами – Причепа (Приче
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ський будинок. Після Другої світової війни
побудували більшу школу.
У селі було дві корчми. В одній з них «зала,
стойка з горілкою, закускою, три стола; вхід з
вулиці» (ШІК). Корчма за розмірами не перевищувала хати, одне приміщення призначалося для відвідувачів, у другому жив корчмар.
Кілька будівель громадського користування не визначали архітектурного обличчя
Мусаїта. Головними елементами, що формували забудову, були селянські садиби. У прилеглих до рип частинах села з нерегулярною
системою вулиць садиби також мають неправильні окреслення відповідно до рельєфу ділянок. Ближче до центральної вулиці-дороги
планування садиб відрізняється більшою регулярністю. Здавна присадибні ділянки були
невеликі, городи нарізалися в степу: «Хто
був на війні проти турків, кожному давали
15 десятин землі» (ШІК). Садиби займали
близько гектара. З часом зі збільшенням населення (а сім’ї мали по 11–12 і більше дітей)
забудова ущільнювалася. Садків у селі майже не було через високий податок на фруктові
дерева й виноград.
Найпростішими типами житла в Мусаїті
були курені, землянки, бурдейки. Курінь ставили на баштані: «Просто від земні (землі)
сходять дрючки густо до сволочка, що посередині; нахил з двох боків. Закручували і забивали, потім вкривали комишом, подсоником,
бур’яном, обкладали сіном. Всередині на землю стелили солому» (ВОП).
Землянки й бурдейки споруджували як
тимчасове житло на першому етапі життя
переселенців на горі в Причепівці, коли вони
займалися переважно скотарством; потім,
після переходу на низ – як додаткове приміщення у великих сім’ях, а також як літню кухню (ЧІТ). У бідних родинах це було
основним житлом – у бурдейках народжували, справляли весілля, помирали. Селяни старшого й навіть середнього віку добре
пам’ятають бурдейки, що масово існували до
середини ХХ ст., а в поодиноких випадках і
до кінця ХХ ст.
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вельми приблизно: Шпиці – з Літина на Він
ниччині – по чоловічій ліній, з Воронежчини –
по жіночій; Мельниченки – з Білої Церкви;
Чечілі – «з‑за Дунаями прийшли», дехто з
Рені, Ізмаїла, Каланчака. Найпершими вважають Виходців. Вони привезли в Мусаїт зі
Львова священнослужителя для освячення
землі зразу після втечі турків у 1810 році. Тоді
ж на місці майбутньої церкви забили кілок, а
будувала храм Святого Дмитрія громада під
керівництвом прораба з Габанос. Відкриття
храму відбулося в 1825 році (ШІК).
Церква розташована в північно-західному кінці села між Парушкою, де оселилися
Виходці, і Голопузівкою. Із цього ж краю, на
горі, розміщувалися кладовища – турецьке й
православне, останнє функціонує й дотепер.
Неподалік, ближче до річки, за місцевими легендами, існувало турецьке укріплення. Отже,
територію біля церкви можна вважати ядром
села, хоча взагалі воно має не компактну, а
видовжену планувальну композицію, підпорядковану дорозі, що пролягла вздовж річки.
На третьому етапі забудови Мусаїта, ще при
царській Росії, приблизно перед Першою світовою війною, дорога почала перетворюватись
у вулицю (тепер – це центральна вулиця) з
двобічним розташуванням садиб.
Церква Святого Дмитрія, складена з бутового каменю, була одноверхою спорудою.
Окремо стояла дерев’яна дзвіниця з пірамідальним завершенням. Інтер’єр церкви вражав
багатим оздобленням. Селяни згадують про
сім бронзових дзвонів і про дзвонаря, який на
дзвоні вигравав «козачка». Біля церкви були
поховані священики та імениті громадяни парафії. У 30‑х роках ХХ ст. церковне подвір’я
огородили кам’яним муром, а в 1960‑х pоках
«один знайшовся комуніст», що ініціював
руйнування церкви, і «кумпол зірвали трактором» (ЧІТ). Поблизу церкви окремо стояла
огороджена школа, подібна до звичайної сільської хати із саманними стінами й покриттям
з рогозу («папори»). Половину будівлі займав
клас, решту – житло вчителя. Опалювалося
все разом, із сіней. Неподалік стояв попів-

58

http://www.etnolog.org.ua

Молдова, с. Мусаїт. Світлини З. Гудченко. 2002 р.

Ф

Е

Причілок хати.
1970-ті рр.

Колодязь-журавель

ІМ

Селянка у фартусі

Передній фасад хати з піддашком на стовпчиках.
1970-ті рр.
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Біда – двоколісний однокінний
візок на дві особи.
Друга половина ХХ ст.
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Віз.
Друга половина ХХ ст.

Краєвид з «рипою»

Панорама с. Мусаіт
з виноградниками на
першому плані
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лю. Перекриття – з очерету й чамура, обмазані глиною. Тепер використовується як сарай.
Хати в Мусаїті старого типу, майже всі
тридільні: «хата – сіни – хата». Одну з хат
називали нижчою (чиста, велика, празнична, світлиця), другу – вищою (мала),
хоча за розмірами вони могли бути однакові.
У «чистій» хаті гостей зустрічали, весілля
справляли (у ній не робили печі), а в малій
жили (у ній була піч). Стіни називали так:
передня, задня («спина»), причілок, причілок
низовий. Кожна половина хати освітлювалася через три вікна – два в передній стіні і
одне – у причілковій. Зовнішні двері робили
одні – у передній стіні. Призьба була тільки
попід передньою стіною. Стіни клали з чамура, обмазували й білили ззовні і зсередини,
крім задньої, яку білили тільки зсередини.
Дах – двосхилий, на кроквах. Перекриття
підтримувалось одним поздовжнім сволоком
або двома сволоками, покладеними рівнобіжно чи навхрест. На них стелили дрючки,
очерет, вальки й гладенько обмазували з двох
боків. Інколи сволок посередині підтримувався сохою, щоб зменшити прогин, – часто
селяни на горищі зберігали зерновий хліб, і
тоді значно зростало навантаження на сволок.
Покривали хати житньою соломою, очеретом,
рогозом, такі дахи простоювали майже сто
років. «Під комишом тепло, й снігу не надувало» (ЧМВ). Комиш заготовляли у плавнях,
коли вода замерзає. Крили «по-простому»
і «по-німецькі» – «криша гладка і щітка»
(«підбойка») (ЧІТ). Багатші господарі крили
хати черепицею домашнього виготовлення –
на цементі. Долівку (зімня, земня) часто
змащували глиною, змішаною з дрібною половою, водою й кінським «кізяком», а потім
зверху – тільки глиною, розведеною з водою,
тоді вона ставала гладенькою – полови не видно. Змащували «земню» на празники. Частіше це робили в тій «хаті», де жили, бо там
швидше вичовгувалася обмазка, хоч і «солома
була стеляна або рогожка» (ЧМВ).
У давніші часи кожний господар сам собі
будував хату. А вже в останні півстоліття деякі
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Здавна в Мусаїті будували з чамура (вальків), який виготовляли так: брали глину, солому і воду й місили це кіньми. Наступного дня
жінки брали сапи, ставали в ряд і робили вальки: «Рубаєм сапами і одламуєм і качаєм на соломі вальки. Скільки можем собі захватать,
ото соломою стелем і одвалюєм і виробляєм
чамур, щоб він розділявся один від одного.
Тоді несуть його на носилках» (ВОП).
Чамур використовували для спорудження
як житлових, так і господарських і виробничих будівель, починаючи від бурдейки й закінчуючи будинком німецького колоніста.
Для більшої наочності проілюструємо процес
зведення архаїчних типів будівель за спогадами старожилів.
«Землянка – коли вкопана, а якщо покладяна з болота, болотом вкрита, то це бурдейка.
Бурдейка – невисока, стіни з чамура, без стелі, покрита чамуром, глиною замазана. Робили
і бурдейки – напівземлянки, копані в землі на
метр, – копано так, наче полець (піл) із землі
залишають. Це й батько мій робив, як з вівцями у степу був, там і жив. Настеле рогожку,
сіна покладе, соломи. Були присіночки і хатка. Одне віконце на схід. Стіни були похилі,
як шалаш, частково в землі. Стіни зразу земньою-земньою, вальками-вальками накидані,
а тоді ще й змазані. Всередині (перекриття) –
стойки й балки, а тоді комиш, перекладений
мєлоччю, а тоді земньою, як болотом, перекладено і змазано. А знизу не змазувалось, –
комиш гладенький. Виправлено на вулицю димарець від кабиці в присінках. І вона не тече:
дощ пройшов, а вона суха» (ВОП). «Бурдейка, така бурдява, з глинки камінчиками-вальками зроблена: сінці, хатка, кладовочка при
сінцях збоку, там мука стояла. Комиш, глина
зверху. Димар отакий широкий. Два вікенця,
ой, маленькі, з одного боку, – де двері. Глиною
дряпана, не побілена» (ЧМВ).
Подібну бурдейку ми зафіксували на головній вулиці села. Стоїть вона затиллям до
вулиці поблизу огорожі вікнами на південь.
Складається з двох приміщень – маленьких
сіней і хати, має чамурові стіни, двосхилу сте-
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клали, лягали посеред хати. А літом серед
двору спали – не боялись, чи жаба, чи гадюка. Як комарі, укриємось з головою. Змії
ходили, але не до нас» (ЧЯТ).
«Чиста» хата була завжди гарно прибрана
ряднами, вишитими рушниками. У ній зазвичай ніхто не жив, лише в окремих сім’ях це
було дівчаче помешкання. Така традиція існує й дотепер.
У Мусаїті збереглися як реалії або тільки
в пам’яті людей деякі обряди та вірування,
пов’язані з будівництвом хати.
Як згадує Ілля Костянтинович Шпица
(1924 р. н.), перед початком будівництва господар питав благословіння у батюшки, запрошував старих людей, скажімо, діда Йосипа
Швидченка, бо він «божественного настроєнія». Хату ставили дверима до схід сонця.
Коли починали будувать, закладали «заклащину» (закладчину). «Клали “свячене”,
просворку з церкви, зерно; дехто гроші клав
на покуті, щоб були багаті. Клали маленький
хрестик з паличок, рушник із зав’язаними в
ньому грошима» (ЧМВ). Це робили шановані люди села чи родичі. Будувати хату починали в неділю. Люди, запрошені на «перший
чамур», приносили в тарілці борошно, яйця і
ставили на місце майбутньої хати.
Спочатку господар благословляв робітників, клав один, другий, третій вальок, потім
«кладчики» продовжували. Вели кладку від
порога в обох напрямках: «Поклали ряд чамура, хрест приймають, тоді його знову ставлять,
як другий чамур будуть класти, а як кінчають
стіни, то заливають його нагорі «навіки вічні». Гроші ті, що в рушнику, після закінчення
кладки давали першому кладчику. Наступний
ряд чамура клався тільки після висихання попереднього. Коли робили дах, чіпляли сорочку на другий хрест і лишали його на горищі,
поки вкривали хату. Потім хрест лишали назавжди, а сорочку дарували тому, хто криє
дах» (ВОТ).
Зафіксовано два варіанти дій, пов’язаних з
хрестиком у процесі будівництва хати. За першим, використовується два хрестики – для
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роботи виконували гуртом – «клакою». Для
цього запрошували сусідів, родичів, які потім
у свою чергу відпрацьовували. Клакою виготовляли чамур, саман, клали стелю, стіни.
Печі робили, коли повністю закінчували
хату. Викладали їх з каменю, щоб краще гріли
та випікали. Використовували для печі дрібний камінь, нанесений з рип водою. Опалювали лише ту кімнату, у якій жили: «Топили
із сіней, називався підкомин. Там і кабичка,
і пічка, де хліб, ставили. Потім груба викладалась, припічок, піч, куди дітей заганяли.
Пічурка нижче челюстів, там дві дірочки,
внизу дверці, щоб попіл вигортать. Челюсті
затуляли затулкою» (ВОТ). Її виготовляли з
глини, піску, соломи, замішаними на воді, висушували, обчищали, гарно обмазували і, як
засвідчують господині, на рік її вистачало, не
вигоряла. Димар у старіших хатах теж споруджували з камінців і глини. Димар ставили
проти челюстів (прямий), а кабицю – збоку.
Дехто прикрашав комин печі малюванням
квітів жовтою та помаранчевою глинаою, сіро-голубим ґлеєм. Сволоки в давніших хатах
лишали в чистому дереві, а в пізніших білили
разом зі стелею та стінами.
Внутрішнє обладнання хати, де мешкала сім’я, було традиційно-українське: на покуті – писані на дошках ікони шанованих
святих (Спасителя, Ісуса Христа, Божої
Матері, Миколая Угодника, Пантелеймона,
Василія); біля покутя – стіл; поряд – скриня; далі – дерев’яний піл, де спали; уздовж
стін – лави «на козликах», ослончик перед
столом, жердка над полом; мисник біля дверей; колиска, причеплена до гака в стелі, піч у
кутку біля дверей. Ось як згадує батьківську
хату 82‑літня Ярина Чечіль: «В хаті був піл
дерев’яний, рогожкою простеляний. На піл
лягали ногами до пєчки. Мама з малою дитиною – поперек попід пєчкою, а ми вже з
батьком (два хлопця, я третя) – туди від печі.
Ще два хлопця спали на лавах, лави широкі,
на дві дошки – один в один бік, другий – у
другий, ногою до ноги. Інші спали на долівці.
Навіть і не стелились: подушку та рогожку
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– на день Святого Гната «чоловіка, що йде
по дорозі, до хати позаклич, посади його на подушку на ослоні, пригости і дай вина – тоді
курчат буде, як пороху» (ВОП);
– при народженні дитини бабка-повитуха
дивилась у вікно, щоб побачити там знак, бо
вважається, що кожна дитина має свій знак,
свою «кумполу», «зодію», тобто долю (ВОП);
– як виносили з хати покійника, стукали
тричі домовиною об поріг обох дверей. Як покійника винесли з хати, то закривали всі двері (ВОТ).
Заборони, пов’язані з хатою:
– не можна у вікна дивитись на покійника, бо як торкнешся чогось, будуть там нарости (ВОТ);
– через поріг не можна ні давать, ні брать;
– увечері не можна виносить сміття з хати;
– від Різдва до Нового Року не можна виносити сміття з хати (ПЄМ);
– не можна з хати воду виливать до дня;
– мести треба до дверей;
– не можна зі столу змітать крихти папером, бо будуть сваритися в родині;
– не можна класти на стіл гроші й шляпу,
бо болітиме голова.
Більшість обрядів та заборон записані від
жінок з роду Виходців.
Первісний сенс тих чи інших магічних дій
уже втрачено. Далеко не завжди навіть старші
селяни можуть пояснити, чому треба поводитись певним чином, але продовжують те, що
«йшло від предків» (ВОП).
Селянські двори в Мусаїті не мали функціонального розподілу на окремі господарські
зони, надвірна забудова була довільно розкидана на ділянці залежно від конкретних умов
рельєфу. У давніші часи (до початку ХХ ст.)
садиби не огороджували, – «прийшов – пішов», як кажуть старожили. Очевидячки,
не було в цьому гострої потреби – «був голий двір, городина і все» (ЧЯТ). «Садків
не було. При мені вже з’явились фруктові дерева, а при батькові – ні, бо ніхто не
займався цим» (ЧІТ). Пізніше робили прості
огорожі – то у вигляді рівчака, то з «коми-
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чамура і для даху; за другим – три хрестики:
для початку, для завершення кладки чамура
і для даху. «Хрестик з паличок з самого початку клали в середину стін і заліплювали. Як
починали крокви, теж клали хрестик у стіни.
Як ставили дах, теж хрестик новий» (ОЄЯ).
Тобто в другому варіанті, який нам видається
логічнішим, кожний рівень висотного зростання хати освячується хрестом, який мав оберегове значення. Коли закінчувалась «клака»,
частували всіх учасників обідом, вином. Після цього запрошені розходились, а наступний
етап будівництва здійснювався силами родини
і окремих майстрів: теслів, пічників.
Перед заселенням у хату «спершу кота запирали, щоб він переспав – щоб ніяка нечисть
не заводилась» (ВОП). На входини запрошували батюшку освятить хату і двір, або господар сам бризкав свяченою водою кутки хати.
Як входили, несли попереду ікону і ставили на
покуті. Першим ішов батько. Заносили стіл,
відро з водою, «браві калачі» клали на стіл.
Кликали людей обідати, роздавали їм калачі. Гості бажали господарям щастя і «многая
лєта» в новій хаті.
Ціла низка вірувань, обрядів, заборон супроводжували життя селянина в його оселі.
Магічному впливу підпадали, на його думку,
двір і все, що в ньому, хата і її окремі елементи:
сволок, піч, вікна, двері, поріг, стіл тощо.
Обряди, пов’язані з деревом:
– на Тройцю гілки з акації, горіха, верби,
а також траву, чепчик, васильки встромляли у
стріху, ворота, двері (ВОП);
– коли дівчата приходили на вечорниці,
вони зразу ж біля воріт садиби, де це відбувалося, падали на коліна і навколішки аж
до порога лізли, щоб хлопці так упадали за
ними (ВОП);
– для захисту від нечистої сили навколо
хати і в сараї розкидали мак.
Обряди, пов’язані з інтер’єром хати:
– на сволоці випалювали свічкою хрест на
Йордань;
– коли дівку сватали, вона мала стояти біля
печі і колупать її;
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на кукурудзу – плетені, накриті соломою в
снопах. Для добування води жителі Мусаїта користувалися насамперед джерелами, що
витікали з рип (Пантелеївське, Мокіївське).
Деякі з них мали цілющу солодку і м’яку воду,
вона била вгору, ніби кипіла (Градинка). Колись у кожній рипі були джерела. Один заповзятливий селянин направив джерело з найближчої рипи у власний город і завжди мав
воду для поливу. Проте з часом більшість
джерел рип пересохли, залишилися тільки
окремі з них.
Здавна в селі копали й колодязі, зазвичай один на кілька сусідів. Існувало два типи
колодязів – з «журавлем» і з «барабаном».
Перший тип виник тут давніше, коли рівень
ґрунтової води був неглибокий (близько 5 м).
Пізніше цей тип колодязя майже повністю поступився місцем другому. Літні селяни згадують, як при їхніх дідах були колодязі-журавлі з дерев’яними відрами, з дерев’яними або
кам’яними ночвами для напування худоби.
Підземну частину колодязя робили зрубною,
наземну – зрубною або кам’яною. Деякі криниці вирізнялися кришталево-чистою водою і
користувалися особливою прихильністю селян Мусаїта.
Колодязі слугували не тільки джерелами
водопостачання, але й відігравали важливу
роль в обрядових дійствах, зокрема для викликання дощу. Обряд цей називався «Ходити
по царині». Як не було дощу, люди збиралися
коло церкви, брали хрести, ікони, «процесії»,
свячену воду несли у відрі або везли на возику
і йшли з батюшкою степами по межі земель,
що належали селу. Батюшка читав молитви,
святив поля, череди корів, телят, які зустрічалися на царині. Потім всі спускалися в село,
зупинялися на кожному кутку, ставали навколішки, молились, співали богомільні пісні,
просили дощу. «У кого криниці, відчиняли ворота, клали стіл, клали калачі, батюшка святив
колодязі, а всі молились. Батюшці давали калачі, гроші, рушник. Повертались до церкви,
заносили ікони й усе, що брали. Розходились
по хатах, обідали, відпочивали, бо виходили
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ша», «подсоника», з лози («вербою плели»),
траплялись і дощані огорожі з воротами – у
заможніших селян.
З того часу, як селяни Мусаїта отримали
можливість займатися не лише скотарством,
а й землеробством і оселились в рипах, вони
почали будувати на садибах багато надвірних
споруд різного призначення з місцевих матеріалів, доступних для родини. «Були конюшні у
дворі для скотини, коней, волів (сарай, – казали) і повітка – одна стінка і криша; гамбар
(батьки казали – комора); курник – усе з болота; саж для свиней рублений; на кукурудзу
кіш виплетений або з дошок; половник» (М).
Половник (для полови й соломи) з чамура,
під очеретом робили довгий і широкий, дов
ший за хату. Крокви даху в ньому спиралися
на стіни, стелі не було. Ворота розміщувалися з торцевого боку. Обов’язковою спорудою,
зважаючи на теплий клімат південної Молдови, був погріб («подвал»), який робили з каменю чи просто в землі, залежно від заможності
господаря. Усередині стіни вимазували глиною. Овець тримали в повіточках, загороджених «комишом», «подсониками».
Загалом стіни майже всіх господарських
будівель викладали з чамура, дах був на кроквах під очеретом або рогозом. Меншою мірою
плели стіни з лози й заліплювали глиною.
Очерет і лозу діставали в балках, які називалися Калинова і Вербова, також біля річки та в
інших вологих місцевостях. Майстрами лозо
плетіння в будівництві були брати Феодосій і
Макар Митрусенки. Вони виплітали з верби
повністю цілу будівлю, як скажімо, клуню. До
речі, клуні в Мусаїті будували рідко, а для обмолоту хліба користувалися переважно відкритими токами – гарманами.
Феодосій Митрусенко мав власну вербу,
нарізав з неї гілок для клуні, виплітав стіни,
а також крокви для даху. Гілки загинав, вони
висихали, тоді вербою ж і перев’язував, і дах
майже повністю був плетений. Потім стіни
обмазували з двох боків глиною, а дах покривали очеретом. Менші будівлі плели з лози
самі господарі, як, наприклад коші (кошери)
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зранку, а поверталися близько третьої години
додому, поки село обійдуть. Потім виходили
на вулицю, брали відро, обливали одне одного
водою з криниць. І до вечора такий дощ піде,
як треба!» (ЧЯТ).

Як бачимо, с. Мусаїт заснували вихідці з
України понад 200 років тому. Саме завдяки моноетнічності воно зберегло й донесло до
сьогодення в досить цілісному вигляді прабатьківські культурні традиції.

1. де Боплан Г. Л. Опис України. – К., 1990. –
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2. Советская историческая энциклопедия. –
М., 1966. – Т. 9.
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ОСВОЄННЯ МІФОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ДИТЯЧОЮ
МІСЬКОЮ СУБКУЛЬТУРОЮ: МЕДІУМІЧНІ ПРАКТИКИ
Юлія Буйських
УДК 398.47-053.6
Дитячі медіумічні практики, що побутують у місті, є одним з найяскравіше виражених способів освоєння дитячою субкультурою міфологічного дискурсу. У статті висвітлено явище «викликання» надприродних істот у дитячій
міській субкультурі кінця 80‑х – середини 90‑х років XX ст. (на прикладі української міської традиції). Воно
розглядається як таке, що перебуває на межі гри, міфології, магії. Запропоновано типологію медіумічних практик,
розглянуто їхній персонажний склад, проаналізовано функції.
Ключові слова: дитяча субкультура, медіумічні практики, дитячі «викликання», спіритичні сеанси, міфологічний
персонаж.

Е

Детские медиумические практики, бытующие в городе, являются одним из наиболее ярко выраженных способов освоения детской субкультурой мифологического дискурса. Статья освещает явление «вызывания» сверхъ
естественных существ в детской городской субкультуре конца 80-х – середины 90-х годов XX в. (на примере
украинской городской традиции). Оно рассматривается как такое, что находится на стыке магии, мифологии, игры.
Предложена типология медиумических практик, рассмотрен их персонажный состав, проанализированы функции.
Ключевые слова: детская субкультура, медиумические практики, детские «вызывания», спиритические сеансы, мифологический персонаж.
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Children’s spiritual intermediary practice existing in the cities is one of the most strong and expressive ways of mastering
the mythological discourse by children’s subculture. The article enlightens the cultural appearance of evocation of supernatural
entities in urban children’s subculture in the late 1980s to mid-1990s (by way of example of Ukrainian urban tradition). The
phenomenon is considered to be the closest to the point where game, mythology and magic converge, featuring elements of each
of them. The typology of various spiritual intermediary practices has been proposed and the composition of those characters who
act through the evocations has been examined. The main functions of the practices have been analyzed as well.
Keywords: children’s subculture, spiritual intermediary practice, children’s evocation, spiritualistic séance, mythological
character.

механізми освоєння навколишнього простору,
захисту (у даному випадку захисту від дорослого світу) і способи соціалізації, створюючи
свої фольклорні тексти. Останні є невід’ємною
складовою урбаністичного фольклору й охоп
люють такі жанри, як: лічилки, загадки,
дражнилки, анекдоти, садистські віршики,
«страшилки», «викликання» духів та ін. [14]
Тривалий час основну увагу українських
дослідників було зосереджено на вивченні
традиційної сільської родини, у тому числі
субкультури дитинства як однієї з її складових. Питання дослідження повсякденності
дитини, дитячої ігрової та святкової культури,
дитячої міфології в контексті вивчення міської
родини та урбаністичної культури загалом в
українській історіографії майже не розроблені.
Теоретичним підґрунтям пропонованого
дослідження слугують класичні праці А. Дан-

Дитяча субкультура є однією з найбільш
репрезентативних міських малих соціальних
груп, досвід осмислення якою міфологічного й
танатологічного дискурсу є перспективним напрямом для вивчення.
Дитяча спільність як самостійне соціокультурне утворення є частиною родини і «дорослого соціуму», але водночас існує окремо від
світу дорослих. Як влучно вказує А. Топорков, якщо в традиційному суспільстві діти
були включені в культуру дорослих, то для
сучасності характерна істотна незалежність,
самостійність дитячої субкультури загалом і
дитячого фольклору зокрема [13, с. 15]. Як і
кожній групі субкультурного характеру, дитячій субкультурі притаманні: своєрідний дух
корпоративізму, групова самобутність, норми
спілкування і поведінки тощо. Крім того, як
будь-яка субкультура, дитяча виробляє власні
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тить інформацію про «викликання» різноманітних надприродних істот: гнома, домовика, відьми, лепрекона, Пікової Дами,
Пікового Валета, Кривавої Мері, а також відомих особистостей: Л. Толстого, М. Гоголя,
О. Блаватської та ін.
Зауважимо, що нам складно вести мову
про сучасний стан традиції дитячих «викликань»: зокрема, чи побутують вони взагалі,
яких персонажів викликають міські діти сьогодні, оскільки таких досліджень не проводилося. Можливо, традиція дитячих «викликань» нині переживає стан редукції і втратила
свою масовість. Зокрема, за спостереженнями О. Трикової, за радянської доби, коли
в офіційній культурі тотальну заборону було
накладено на сферу катастрофічного, страшного, жахаючого, потреба в страшному в дітей
та підлітків задовольнялася завдяки побутуванню «страшилок», пік популярності яких
припав на 70–80‑ті роки XX ст. [14]. Нині
цей потяг до сфери страшного перестав бути
забороненим і забезпечується за допомогою
усіляких джерел, які сьогодні пропонують індустрія кіно і комп’ютерних ігор, література.
Можливо, така доля спіткала й дитячі медіумічні практики, проте це вимагає окремого
дослідження. Тут пропонується розглянути
явище дитячих «викликань» і спіритичних сеансів середини 1980‑х – кінця 1990‑х років,
а також комплекс пов’язаних з ними міфологічних уявлень і магічних практик. Видається
доцільним на матеріалах сучасної української
міської традиції виявити типологію способів
«викликання» надприродних істот, їхні функції та персонажний склад.
Очевидно, що форми дитячого дозвілля, пов’язані зі сферою страшного, зокрема
так звані «ігрові оповідання» – «лякалки»
(«страшилки»), усілякі страшні історії, «викликання» надприродних істот і спіритичні
сеанси, – були таємними і, як правило, приховувалися від дорослих членів сім’ї, відтворюючись в особливих, «потаємних» місцях.
Таке проведення часу вже саме по собі мало
характер гри, адже «різного роду звернення
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деса [7], М. Армітаджа [19] та Д. Нордера [22]. На пострадянському просторі в
середині 1990‑х років почали з’являтися пуб
лікації, присвячені дитячим «страшилкам» та
медіумічним практикам. Насамперед ідеться
про праці російських етнологів і фольклористів М. Байдуж * [1; 20], С. Борисова [2–4],
К. Бичкової [6], С. Лойтер [8], М. Чередникової [16; 17], А. Соловйової [11], А. Топоркова [12; 13], О. Трикової [14] та інших, а також
психолога М. Осоріної [9]. Крім того, існують
розробки у цій сфері і литовських фольклористів [див.: 18; 21].
Серед різноманіття явищ, які функціонують у дитячій субкультурі сучасного великого
міста, для розгляду нами було обрано ті, які,
на нашу думку, найбільше наближені до межі
гри, міфології та магії, поєднуючи в собі елементи кожної з них. Це медіумічні практики
дітей – так звані дитячі «викликання» надприродних істот, а також споріднені з ними
спіритичні сеанси. Як свідчать сучасні дослідження, дитячі «викликання» поширилися по
всій території колишнього СРСР приблизно наприкінці 70‑х – на початку 80‑х років
XX ст. Вони стали характерним явищем
шкільного побуту та фольклору і зберігалися
принаймні до початку 2000‑х років [13, с. 20;
16, с. 65].
Пілотне дослідження охарактеризованого
явища з використанням первинних інтерв’ю
було опубліковано 2013 року [5]. Його основу становили інтерв’ю – особисті наративи,
записані нами від респондентів здебільшого
нашого покоління – кінця 1970‑х – початку 1990‑х років народження, з різних міст
України. До пропонованої праці додано нові
записи, а також матеріали Марії Маєрчик,
зібрані нею в Києві та Одесі 2004 року **.
Для аналізу було відібрано двадцять одне
найбільш репрезентативне інтерв’ю, що місСкладаю щиру подяку М. Байдуж за надану
можливість читати її неопубліковану статтю.
**
Складаю щиру подяку М. Маєрчик за можли
вість використання її польових матеріалів.
*
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обласних центрів – Київ, Одеса, Запоріжжя,
Вінниця – походить лише сім респондентів.
Усі опитувані жіночої статі. Більшість зараховують себе до українців, наявні також четверо
росіянок і одна болгарка.
Отже, розглянемо дві групи дитячих медіумічних практик послідовно.
1. «Викликання» міфологічних персонажів. Контакти дітей з низкою міфологічних
персонажів здійснюються за допомогою магічних ритуалів, які вимагають певної локалізації, хронологічних меж, атрибутики, вербалізованих структур. Явище «викликання»
передбачає деяке загальне знання [16, с. 66],
яке ґрунтується на колективній пам’яті. Згідно
із записаними текстами, діти дізнавалися про
«викликання» у дворі, дитячому садочку, школі, улітку в таборі, від сусідських дітей тощо
і долучалися до ігор, тому що «так робили
всі». За словами деяких респондентів, важливішим був навіть не особистий досвід «викликання», а саме відчуття співпричетності
до дійства. Тобто це явище ставало важливою
складовою соціалізації дитини, належності її
до субкультурної групи. Наведемо приклади
текстів: «<...> когда вызываешь матюкливого гномика, надо, чтобы в комнате или
в подъезде было темно, и привязываешь
веревочку возле двери, чтоб споткнулся.
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до міфологічних істот у повсякденному побуті поза контекстом віри... – поширена форма
ігрової поведінки» [10, с. 140]. Власне, дитячі «викликання» також можуть бути названі своєрідним таємним святом, зрозумілим
і відкритим тільки вузькому колу посвячених – дітей. Стосовно цього ми дотримуємося тези Й. Хейзінги про схожість гри і свята
на основі їх виключення з «повсякденного»
життя, радісного відтінку діяльності, поєднання визначеності й свободи одночасно [15,
с. 34]. Граючи в контакти з потойбічним світом, тобто викликаючи «звідти» різноманітних істот з метою поставити запитання, побачити щось жахливе і заборонене, дитина
тим самим освоює сферу страшного, а також
сферу смерті, оскільки викликані міфологічні персонажі могли заподіяти шкоду, як буде
видно з наведених далі прикладів.
На основі наявних матеріалів можна чітко
виокремити два типи дитячих (насамперед дівочих) медіумічних практик: перший – власне
«викликання» міфологічних персонажів, другий – спіритичні сеанси класичного зразка,
які проводилися в містах ще в XIX ст.
Результати наявного інтерв’ювання ми
представили в таблицях (див. табл. 1–3).
Переважна більшість інформантів походить
з маленьких містечок чи сіл. З великих міст,

Таблиця 1

Інформанти 1960–1979 років народження

Рік народження
Місце
народження /
проживання до
17 років

1960

1974

1975

1979

м. Кіровоград

м. Березівка
Одеської обл.

м. Мелітополь
Запорізької обл.

с. Красногорівка
Великобагачан
ського р-ну
Полтавської обл.

Національна
самоідентифікація

українка

українка

росіянка

українка

Персонажі

О. Блаватська

домовик,
чортик

Пікова Дама,
«матюкливий
гномик», духи

Сталін, духи
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українка

Національна
самоіденти
фікація

Пікова Дама,
«матюкливий
гномик»,
М. Гоголь,
М. Толстой

м. Токмак
Запорізь
кої обл.

Місце народження /
проживання
до 17 років

Персонажі

1981

Рік народження

гноми

українка

духи

росіянка

м. Красно
дон
Лугансь
кої обл.

1983

ІМ

м. Виноградів
Закарпат
ської обл.

1981

Пікова
Дама, «матюкливий
гномик»

українка

м. Харцизьк
Донець
кої обл.

1986

Е
домовик,
Святий Дух,
«жувальний
король»,
«судженийряджений»

болгарка

с. Виноградне
Болградського р-ну Одесь
кої обл.

1986

Ф

Пікова Дама,
домовик

українка

с. Великий
Дальник
Біляївського р-ну
Одеської обл.

1985

Інформанти 1981–1989 років народження

«матюк
ливий
гномик»

українка

м. Валки
Харківсь
кої обл.

1987

Пікова
Дама,
відьма,
Пасха

росіянка

м. Одеса

1987

Пікова
Дама,
відьма,
лепрекон

українка

м. Вінниця

1988

Пікова
Дама,
Піковий
Валет,
Кривава
Мері,
«матюкальник»,
лепрекон

росіянка

м. Київ

1989

Таблиця 2
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Таблиця 3
Інформанти 1990–1994 років народження
Рік
народження

1990

1991

1991

1992

1993

1994

Місце
народження /
проживання
до 17 років

м. Макіївка
м. Київ
Донецької обл.

м. Нові
м. Запоріжжя Запорізь
Санжари
ка обл.
Полтавсь
кої обл.

м. Запоріжжя

Національна
самоіденти
фікація

українка

українка

українка

українка

Персонажі

«матюкливий
гномик»,
«гномикласун»,
Пікова Дама

Валет,
Пікова
Пікова
Дама
Дама, гном,
«гномласун»

українка

українка

Е

гноми,
«матюкливий Пікова Дама
«матюкливий гном»
гном», Пікова
Дама

<...> вызывали гномика, Пиковую Даму,
духов каких-то тоже вызывали <...> но
больше наслаждения ты получал от пересказов, что вот кто-то вызывал, кто-то
кого-то видел <...>» (МЛ); «<...> нам с
сестрой было лет 8–10. Одна девочка со
двора съездила в пионерский лагерь летом
и она говорит: “Давайте‑ка погадаем <...>
вызовем матюкливого гнома”. Для нас это
казалось гадание, ну, запретное что‑то,
без всякого взрослого присутствия. Мы
собрались в темном соседнем подъезде,
это было днем, когда родители были на
работе. Взяли две ниточки потолще, завязали на них узелки <...> гномик должен
был спотыкаться об эти узелочки и материться. И натягивали их, завязывали
ниточки на пальцы <...> и все дружно говорили: “Матюкливый гномик, появись!” –
три раза надо было сказать. Должна была
ниточка проседать – это матюкливый
гномик пошел. Нам было страшно, ведь это
было в темноте. Понятное дело, что это
та девочка двигала пальцами потихоньку,
чтоб нитка прогнулась. И тут эта девочка начинает говорить <...> мы напря-
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Ну, и говоришь <...>: “Приди, приди, приди” <...> должен послышаться шорох и
какое-нибудь неприличное слово – это
как бы матюкливый гномик. Ну, такого
никогда не было. Еще какой-то был один
гномик, я не помню, какой именно – там
надо было конфетку привязывать <...> и
она по идее потом мокрая должна быть:
облизывал. Еще была Пиковая Дама <...>
берешь осколок зеркала и помадой рисуешь
лесенку и тоже говоришь там какие-то
такие слова, типа: “Приди к нам, пожалуйста”. Ну, и она как бы начинает спускаться по лесенке. Очевидцы говорят, что
действительно спускалось какое-то белое пятнышко <...>» (МР); «Это было
в пионерском лагере, где‑то лет в 10–12.
Значит, тихий час, все сидят на кроватях и
с такой правдоподобностью рассказывают,
что кто-то из их друзей кого-то вызывал и
приходил маленький гномик <...> и с таким
наслаждением его описывают, как будто бы
они действительно его видели <...> и все реально верили, что сейчас вот какой-то гномик откуда-то полезет <...> мы выбирали
смельчаков, чтобы там накрылись одеялом

68

http://www.etnolog.org.ua

Розвідки та матеріа ли

стаешь, должны гореть там две свечки,
говоришь: “Кровавая Мэри!”, оборачиваешься вокруг себя, “Кровавая Мэри”, оборачиваешься вокруг себя, “Кровавая Мэри”, и
снова оборачиваешься. Потом должна появиться Кровавая Мэри и тебя убить <...>
тебе страшно, но потом это, естественно, заканчивается шутками <...> у нас
тоже во дворе <...> рассказывали, что если
вызвать лепрекона, можно найти горшочек
с золотом <...>» (АС); «<...> нам було
років по 5–6, ми визивали матірного гноміка. Ми зачинилися в туалеті, треба було,
щоб обов’язково було темно, взяли дзеркало, на яке видушили зубної пасти <...> десь
хтось почув, що так викликають матірного гноміка: давайте і ми собі викличем <...>
була тільки дівоча компанія <...> страшно
було, бо ти ж не знаєш, що буде, тобто все
одно очікування, що він прийде <...> і ніби
його сліди були на дзеркалі, ну, ніби він як
походив по тій пасті зубній <...> але я не
знаю, чи то хтось з дівчат, може, робив
пальцями <...> головним було, що він має
прийти і поматюкати» (АН); «<...> були
тільки дівчата <...> ми заходили в темний
під’їзд, хтось один стояв на шухері ззовні, а
решта всі всередині. Тоді всі малювали крейдою коло і в це коло ставили камінчик. І далі
треба було всім разом три рази сказати
<...> “Пиковая Дама, появись!” І на третій раз іноді не встигали говорити – так
лякалися. На третій раз вважали, що якщо
сказати, то вона має з’явитися або, може,
хтось побачить, або камінчик перевернеться – значить вона з’явилась. Ну, зазвичай
або хтось спускався по сходах, або хтось лякався і всі вибігали з криком, але взагалі ми
Пікову Даму дуже боялися: ми думали, що
вночі якщо подивитись в дзеркало, можна її
побачити, от, що це такий образ, схожий
до образу відьми, і боялись <...> а один раз
я пішла з батьками в гості <...> там був
хлопець <...> старший від мене. І от ми з
ним викликали лєпрєкона <...> він мене
вчив, а я боялась страшенно <...>» (ТМ).
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глись, а это материлась девочка, и когда
мы поняли, то начали дико орать и смеяться! <...> Пиковая Дама – это зеркало,
рядом с ним карту, зеркало должно было
запотеть – вот она идет, тоже в темной комнате сидели и говорили: “Пиковая
Дама, появись!” Смысл ее вызывания я не
поняла, но все испугались <...> мы потом
плохо спали ночью. Нас страшили старшие
девчонки, что дух может остаться и ночью тебя пугать, а эта Дама даже может
душить» (АП); «<...> это было во дворе,
поскольку нам надо было найти укромное место <...> можно было вызвать так
называемого “матюкальника” <...> надо
накрыться каким-нибудь полотенцем или
еще чем‑то, потому что по всем стенам,
по полотенцу и по всему будут написаны
ругательные слова <...> нас было человек
восемь, в основном девочки <...> а Пиковую Даму вызывали в лагере. И там, ну,
вот в комнате, собственно говоря, когда
уже дежурные легли спать, бралось опреде
ленное количество, у нас с собой были
свечи <...> и надо было два зеркала <...>
перед зеркалом становишься со свечкой,
одно зеркало должно быть сзади, другое –
впереди <...> должна была быть эта карта <...> вот ты смотришь в одно зеркало
и когда ты увидишь Пиковую Даму сзади,
надо было еще прочитать там какоенибудь заклинание, вроде там: “Мы вызываем
Пиковую Даму” и так далее. Но это в основном делалось индивидуально: то есть один
человек говорит это, а все остальные просто смотрят <...> часть народу визжала
очень сильно, когда как бы кто‑то стоял и
ты не видишь: видит он в зеркале кого-либо
или нет, а он может соврать: “О‑о, я вижу
Пиковую Даму!” И, собственно говоря, крики, вопли <...> мне даже казалось, что я
видела. Я не видела женщину, я видела просто какую‑то тень <...> Кровавую Мэри
надо вызывать: один человек в одной комнате, и это обычно делалось перед зеркалом
в туалете <...> ты подходишь к зеркалу,
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Як бачимо, «героями» дитячих «викликань» є насамперед персонажі різних міфологічних систем: загальноєвропейський гном,
ірландський лепрекон і набагато пізніший персонаж міських легенд – Кривава Мері. Пікова
Дама не є міфологічним персонажем у класичному розумінні, проте володіє всіма його ознаками [докладіше див. 13, с. 17–19]. До того ж
респонденти самі порівнюють Пікову Даму з
деякими персонажами української «нижчої»
міфології, зокрема з відьмою.
Приманювання будь-якого духу, «викликання» його з «іншого» світу реалізується за
допомогою предмета-медіатора, у якому прослідковується зв’язок з образом міфологічного
персонажа: свічки, дзеркало, крейда, помада,
туалетна вода (духи), цукерки, певна гральна
карта, нитка, чашка води або чаю.
Важливим є також дотримання етикетних
норм спілкування з духом, передусім створення відповідних умов для його появи за допомогою згаданих магічних атрибутів. Далі –
«викликання» його за допомогою вербальної
формули. У деяких текстах фігурують заборони сміятися або говорити під час ритуалу; також наголошується на необхідності бути поряд
один з одним чи триматися за руки.
Джерела знань про цих персонажів можуть бути найрізноманітніші – як література
і кіноіндустрія, так і основне джерело: безпосередня передача знання від дитини до дитини. За словами А. Топоркова, дитяча міфологія «є сучасною, тобто функціонує в рамках
безрелігійного індустріального суспільства
ХХ ст.», і водночас «творчість сучасних дітей
якимось чином відтворює суттєві риси традиційних міфологій, з якими вона, однак, явно не
пов’язана генетично» [12].
Медіумічні практики дітей мають і свій
особливий хронотоп. Так, заслуговують на
увагу самі локуси, у яких відтворюються
«викликання» (так само, як і тексти дитячих
«страшилок»): темна кімната, туалет, під’їзд,
кімната в піонерському таборі, а також особ
ливий період: тиха година, час, коли батьків
немає вдома. Якщо наявні умови не відпові-
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дають «викликанню», їх створюють, наприклад, накриваючись ковдрою (рушником).
Тобто це свого роду «межові» локуси всередині квартири, сімейного обжитого світу, що
маркуються як страшні, або ж місця за межами «свого» простору, на які дорослими накладено заборону відвідування – під загрозою
покарання. На думку І. Разумової, існують
місця, які в дитячому сприйнятті наділяються властивостями особливої привабливості,
таємничості, придатності для ігор, до того ж
приховані від очей дорослих: коридори, комірчини, горища тощо [10, с. 149–150]. Згідно з
Й. Хейзингою, винятковість і відособленість
гри виявляються характерним чином саме в
таємничості, якою гра себе оточує: «уже маленькі діти підвищують принадність своїх
ігор, роблячи з них “секрет”. Це гра для нас,
а не для інших... усередині сфери гри закони
і звичаї світу повсякденності сили не мають»
[15, с. 23]. Такі страшні й секретні місця для
практик «викликання» діти обирають не випадково. Як констатує психолог М. Осоріна,
колективне відвідування «страшних місць» є
«однією з найбільш ранніх спроб самостійного
дослідження та емоційного проживання значущих елементів навколишнього середовища і
формування дитячого міфу про світ». Вона зазначає, що з п’яти-шести років діти навмисно
відвідують «страшні місця» поза домом, щоб
постояти «на кордоні знайомого й обжитого
денного світу і входу в інший світ» та відчути
«екзистенційний жах», який із часом переростає в категорію «жахливо цікавого» [9].
Часто в аналізованих текстах трапляється
опис пережитого відчуття, яке можна сформулювати так: «і страшно, і смішно», «страшно, але цікаво», «страшно, але захоплююче».
Майже всі респонденти зауважували, що
«викликання», незважаючи на пережитий
страх зустрічі з інфернальною істотою і побоювання покарання з боку дорослих, у результаті супроводжувалися сміхом і дружніми веселощами, як і під час інших ігор. Сама
комунікативна ситуація ніби створювала необхідні умови для успішної реалізації функ-
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цій явища «викликання». Тобто пережитий
разом страх і наступна розрядка зближували
дітей емоційно, а перебування разом у забороненому, темному, «страшному» просторі,
який ніби стискався під час проведення ритуалу (діти бралися за руки, ставали ближче
один до одного), об’єднувало групу викликаючих і фізично. Як результат, до дитини приходило розуміння того, що здійснювати щось
заборонене і боятися разом – це цікава, захоплююча гра.
2. Спіритичні сеанси. Якщо власне «викликання» різних міфологічних персонажів не
має на меті щось дізнатися, зазирнути в майбутнє, знайти відповіді на нагальні питання,
то спіритичні сеанси, за словами інформантів,
найчастіше здійснювали з конкретною метою:
отримати відповідь на певне питання, навіть
якщо останнє мало жартівливий характер.
Найцікавішим нам видається текст, записаний від респондента старшого покоління, який
відображає особливості історичної дійсності в
СРСР у середині 1980‑х років і її сприйняття
тодішньої молоддю: «<...> ми визивали дух
Блаватської <...> я вчилася в Кіровограді,
Кіровоградський педуніверситет <...> із
Литви приїхав студент, з яким я дружила,
і от він привіз відбитки праць Блаватської
<...> тоді підпільні такі, заборонені <...>
і він розповідав нам про Блаватську <...>
одного разу, гадаючи <...> ми вирішили, що
ми будемо не на долю, а на майбутнє – про
те, що буде з нашою долею, нашою роботою, з країною <...> і керував цим всім цей
прибалтієць, це ж були більш вільні люди
на той час <...> було блюдечко, стрілочки, такий білий аркуш паперу великий,
посередині блюдечко стояло. А потім біля
кожного <...> від цього блюдечка стрілочка
малювалася. І, наприклад, задавалося якесь
питання і всі напружено мали думати над
цим питанням <...> а тоді оце блюдечко
<...> спочатку воно ніби стояло на місці,
а потім таке відчуття, що воно ніби зсунулося, але уже коли воно дійсно почало
їздити туди-сюди, це для нас була така
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ейфорія! Перший раз, коли ми це побачили,
ми злякалися <...> отакий стіл великий
стояв і аркуш паперу лежав – ніхто не міг
рухати!» (ЛБ).
Очевидно, що в цьому випадку носієм
інформації про спіритичний сеанс, а також
джерелом знань про заборонену літературу
є прийшлий, чужа людина ззовні – житель
Литви, який у тій спільноті провінційного
міста асоціювався зі свободою, про яку тоді
ще не говорили вголос. У згаданому випадку
«викликання» духу відомого філософа й містика О. Блаватської, чиї праці були недоступні тогочасним кіровоградським студентам,
до того ж перебували під забороною, може
бути почасти порівняне з освоєнням дітьми
забороненої сфери страшного під загрозою
покарання з боку дорослих (батьків). Тільки в цьому випадку загроза покарання була
серйознішою, і «викликання» духу О. Блаватської мало характер прихованого протесту,
опозиції до влади.
Інші записані тексти цілком однотипні,
зокрема: «<...>мы писали на листе бумаги какие-то буквы, полукругом рисовали
алфавит. Это делается на столе или на
полу и свечки ставишь вокруг. Брали тарелочку и два человека ее держали с двух
сторон, и тарелка должна была сама ходить от буквы к букве. Мы, кажется, то
ли Гоголя, то ли Толстого вызывали, им
нужно было вопросы задавать. Тарелочка
двигалась. Было стремно, ведь это духи, и
в темной комнате, сначала было страшно, но все заканчивалось истерическим хо
хотом <...>» (АП); «Были одни девочки
<...> расчертили картонку, написали на
ней буквы и цифры <...> на нитку, нужна была именно белая, подвесили иголку, и
держа иголку на весу, так чтоб она кончиком касалась картонки, задавали вопросы
<...> от “Во сколько лет замуж выйду?”
и “Как мужа будут звать?” до “Живет
ли у нас в доме домовой?” <...> Иголка соответственно буквы и цифры показывала.
Весело не было, но и страшно не особо.

71

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 2/2014

Было любопытно!» (М). Як бачимо, усе
відбувається приблизно за однією схемою, у
чомусь схожою з практикою «викликання»
міфологічних персонажів. Але якщо в останній важливішим усе ж таки видається сама
участь, а не результат (адже гном і Пікова
Дама можуть так і не з’явитися або ж їх очікування стає настільки страшним, що гра переривається), то участь у спіритичних сеансах
націлена саме на результат. Крім того, такі сеанси несуть у собі ще й прогностичну функцію:
учасники прагнуть дізнатися майбутнє або
уточнити окремі реалії сьогодення.
У деяких текстах спостерігається поєднання традиційних дівочих ворожінь і спіритичних сеансів, коли викликають міфологічного
персонажа – «матюкливого гномика», але
спосіб контакту з ним такий самий, як з духами, – за допомогою своєрідного аналогу спіритичної дошки: «<...> ми збиралися в однієї
з однокласниць, коли батьків не було <...>
казали у нас: “матюкливый гномик”... російською мовою казали <...> він асоціювався з
чимось злим, я пам’ятаю, що це не добрий
персонаж <...> брали два дівочих дзеркала,
на столі ставили одне навпроти одного.
Потім брали аркуш паперу, там якісь букви писали по колу. І ще щось говорили, але я
вже не пам’ятаю <...> шторки закривалися, щоб було максимально темно <...> нам
здалося, що він приходив, бо десь щось почало стукати, грюкати <...> було страшно <...> ми сприйняли, що він це прийшов, і
тікали в іншу кімнату, а потім заглядали,
чи там нікого немає» (СМ).
Інформації про те, як візуалізуються персонажі медіумічних практик та яким чином проявляють себе, у записаних наративах майже не
міститься. Різні гноми, як правило, заявляють
про себе або відбитками слідів, або нецензурною лайкою, або ж випивають залишену їм
воду та з’їдають цукерку. Більш-менш чіткі
та певні функціональні характеристики має
Пікова Дама, яка може задушити, подряпати,
прийти вночі уві сні та налякати. Її специфічність у наявних наративах окреслюється тим,
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що цей персонаж, з одного боку, є ніби річчю,
яка ожила – картою, а з другого, – це жіночий міфологічний персонаж, що акумулує в
собі риси традиційної відьми.
Близькими до спіритичних сеансів є також різноманітні дитячі ігри з дзеркалами та
свічками, ворожіння дівчат на майбутнього
нареченого, які побутували у традиційній сільській культурі. Так, А. Топорков зауважує, що
і в місті дитячий фольклор продовжує відчувати вплив традиційної культури: наприклад, за
допомогою літніх поїздок до родичів у село, міграцій сільського населення в міста [13, с. 15].
Не випадково, що «викликання» інформанти
також називають «ворожіннями». Тобто створюючи власну міфологію та ігрову культуру,
міська дитина ще й освоює традиційний культурний простір, включаючи його елементи у
свою повсякденність.
Отже, явище дитячих медіумічних практик, а саме – «викликання» надприродних
істот, характерне для дитячо-підліткової субкультури пізньорадянського періоду, не було
винятком і для української міської традиції.
Воно розглядається як таке, що перебуває на
межі магії, міфології та гри, поєднуючи їхні
елементи. З одного боку, розглядувані медіумічні практики генетично споріднені з дівочими любовним ворожінням, а з другого, –
увібрали в себе традиції міських спіритичних
сеансів. До того ж вони охоплюють весь доступний матеріал з фольклорного фонду, насамперед з традиційних міфологічних уявлень,
які різними шляхами потрапляють до дитячої
та дівочої міських субкультур.
Записані інтерв’ю дозволяють класифікувати «викликання» на два типи: власне «викликання» міфологічних персонажів і спіритичні сеанси. В обох видах використовується
весь арсенал магічної атрибутики та дій: свічки, дзеркала, накреслення кола крейдою, маятник (голка на ниточці), триразове повторення – заклик духу з іншого світу тощо. Усі
«викликання» об’єднує ідея можливого контакту з іншим світом, керування надприродними істотами, що досягається виконанням
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(зрідка – обласних) центрів, але не з великих
міст. І останнє: якщо тексти відтворюються
інформантом рідною українською мовою, то,
власне, формули «викликання» духів і назви
персонажів озвучуються російською. Можливо, це свідчить про те, що в 1970‑х – на
початку 1990‑х років російська мова була
спільною для міжнаціонального спілкування,
зокрема в піонерських, а згодом просто літніх
таборах, де відпочивали діти з усіх республік
колишнього СРСР, і звідки привозили додому знання з різних галузей дитячого фольклору. У майбутньому цікавим видається також
простежити еволюцію репертуару «викликання» різних істот від покоління, дослідженого в цій статті або старшого, до покоління
сучасних дітей – тобто з’ясувати механізми
успадкування та відтворення явища дитячих
«викликань», виявити зміни в їхньому персонажному складі тощо.

Ф
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магічних дій. Для персонажного складу дитячих медіумічних практик характерна певна
еклектичність. Зокрема, він представлений
істотами з різних міфологічних традицій, персонажами міських легенд, образами відомих
особистостей та ін. Основними функціями, що
їх виконують розглянуті форми дитячого міського дозвілля, є ініціальна, соціалізуюча, пізнавальна, прогностична (стосується загалом
тільки спіритичних сеансів).
На наш погляд, слід звернути увагу й
на деякі закономірності, наявні в більшості
текстів, та спробувати проаналізувати їх у
майбутньому. По‑перше – це гендерний аспект: духів викликають, як правило, тільки
дівчатка, на що вказують самі інформанти;
по‑друге – переважна більшість респондентів (включно з тими, чиї тексти не залучено
безпосередньо до цього дослідження) походить із периферії – з невеликих районних

1. Байдуж М. И. Городская демонология в
постсоветский период / М. И. Байдуж // Акту
альные проблемы исторических исследований:
взгляд молодых ученых : материалы научного
форума. – Новосибирск, 2011. – С. 269–276.
2. Борисов С. Б. Культурантропология деви
чества. Морфология и генезис девичьей состав
ляющей cовременной неофициальной детскоподростковой культуры [Электронный ре
сурс] / С. Б. Борисов. – Режим доступа : http://
anthropology.ru/ru/texts/borissv/girlhd_0.html.
3. Борисов С. Б. Мир русского девичества. 70–
90 годы XX века / Сергей Борисович Борисов. –
М., 2002. – 343 с.
4. Борисов С. Б. Энциклопедический словарь
русского детства : в 2 т. / Сергей Борисович Бори
сов. – Шадринск, 2008. – 518 с.
5. Буйских Ю. Тайные праздники детей в
мире городской семьи: между игрой, мифологи
ей и магией / Ю. Буйских // Šventės šiuolaikiniame
mieste = Festivals in the modern city: straipsniu
rinkinys. – Vilnius, 2013. – S. 138–149.
6. Бычкова Е. «Вызвать Бабку-Монетницу»: от
игровых к магическим практикам / Е. Бычкова //
Фетиш и табу: антропология денег в России. – М.,
2013. – С. 256–268.
7. Дандес А. Кровавая Мэри в зеркале: ритуал
и половое созревание / Алан Дандес // Фольк

ІМ

лор: семиотика и/или психоанализ. – М., 2003. –
С. 231–250.
8. Лойтер С. Детская повествовательная
традиция [Электронный ресурс] / С. Лойтер //
Междунар. науч. конференция «Рябининские
чтения-95» : сб. докладов. – Петрозаводск, 1997. –
Режим доступа : http://kizhi.karelia.ru/library/
ryabinin-1995/142.html.
9. Осорина М. В. Секретный мир детей в про
странстве мира взрослых [Электронный ресурс] /
Марина Осорина. – С.Пб., 2008. – Режим доступа :
www.psi-gram.livejournal.com/69546.html.
10. Разумова И. А. Потаенное знание совре
менной русской семьи. Быт. Фольклор. История /
Ирина Разумова. – М., 2001. – 376 с.
11. Соловьева А. А. Детские «вызывания»
в Пудожском районе [Электронный ресурс] /
А. А. Соловьева // Живая старина. – 2005. –
№ 5. – Режим доступа : http://cmb.rsuh.ru/article.
html?id= 66578.
12. Топорков А. Детские секреты в научном
освещении (Обзор современной литературы по
детскому фольклору) [Электронный ресурс] /
А. Топорков // НЛО. – 2000. – № 45. – Режим
доступа : http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/
topork-pr.html.
13. Топорков А. Пиковая Дама в детском
фольклоре / А. Топорков // Русский школьный

73

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 2/2014

Kazlauskienė, Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Ingrida
Šlepavičiūtė. – Vilnius, 2013. – 374 p.
19. Armitage M. «All About Mary»: Children’s
use of the toilet ghost story as a mechanism for
dealing with fear, but fear of what? / Marc Armitage //
Contemporary Legend. – 2006. – № 9. – P. 1–27.
20. Bayduzh M. The Queen of Spades and her
«sister» Bloody Mary in urban Russian legends /
M. Bazduyh // In print.
21. Kulakauskienė D. Pirmoji magijos praktika
moksleiviu gyvenime: dvaseliu kvietimai /
Dovilė Kulakauskienė // Lietuviu Folkloro Raidos
Tendencijos. Tautosakos darbai. – 2008. – 35. –
S. 134–150.
22. Norder D. The Face in the Mirror: Looking at
Bloody Mary, Mary Worth and Other Variants of a
Modern Legend [Електронний ресурс] / Dan Nor
der. – 1999, 2003. – Режим доступу : http://web.ar
chive.org/web/20070430222448/http://www.mytho
logyweb.com/bloodymary.html.

Е

фольклор. От «вызываний» Пиковой Дамы до се
мейных рассказов. – М., 1998. – С. 15–55.
14. Трыкова О. Ю. О современном состо
янии жанров детского фольклора [Элект
ронный ресурс] / О. Ю. Трыкова. – Режим
доступа : http://vestnik.yspu.org/releases/doskolnoe_
obrazovanie/12_5/.
15. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтраш
него дня / Йохан Хейзинга ; пер. с нидерл. – М.,
1992. – 464 с.
16. Чередникова М. П. «Голос детства из даль
ней дали…» (Игра, магия, миф в детской культу
ре) / Маина Павловна Чередникова. – М., 2002. –
224 с.
17. Чередникова М. П. Современная русская
детская мифология в контексте фактов традици
онной культуры и детской психологии / Маина
Павловна Чередникова. – Ульяновск, 1995. – 253 с.
18. Anglickienė L. Šiuolaikinis moksleivių
folkloras / Laima Anglickienė, Gražina Skabeikytė-

Ф

Список інформантів

МЛ, 1975 р. н. (народилася в м. Мелітополі
Запорізької обл., мешкає в м. Києві із середини
1990-х рр.). Записала Ю. Буйських у 2012 р.
МР, 1990 р. н. (народилася в м. Макіївці
Донецької обл., мешкає в м. Києві з 2012 р.) Записала Т. Момот у 2013 р.
СМ, 1986 р. н. (народилася в м. Харцизьку
Донецької обл., мешкає в м. Києві з 2010 р.) Записала Ю. Буйських у 2013 р.
ТМ, 1988 р. н. (народилася в м. Вінниці,
мешкає в м. Києві з 2010 р.) Записала Ю. Буйських у 2013 р.

ІМ

АН, 1987 р. н. (народилася в м. Сарни Рівненської обл., проживала в м. Валки
Харківської обл., з 2005 р. мешкає в м. Києві). Записала Ю. Буйських у 2013 р.
АП, 1981 р. н. (народилася в м. Токмаку
Запорізької обл., мешкає в м. Харкові з кінця
1990-х рр.). Записала Ю. Буйських у 2013 р.
АС, 1989 р. н. (народилася і мешкає в м. Києві).
Записала Ю. Буйських у 2013 р.
ЛБ, 1960 р. н. (народилася у Чернігівській обл.,
донедавна проживала в м. Кіровограді). Записала
Ю. Буйських у 2013 р.
М, 1983 р. н. (народилася в м. Краснодоні
Луганської обл., мешкає в м. Києві з 2006 р.) Записала Ю. Буйських у 2013 р.

74

http://www.etnolog.org.ua

МЕТЕОСХОЖІСТЬ «ЄВРЕЙСЬКИХ КУ ЧОК»
З УКРАЇНСЬКИМИ СВЯТАМИ
Олександр Васянович
УДК 26.565.4+398.33(=161.2)
У статті на основі польового матеріалу проведено паралелі між єврейським святом Сукко́т та деякими українськими святами, зокрема Трійцею та днем Семена (Симеона) Стовпника. При порівнянні атрибутики й ритуальних
дій під час цих свят відмічено чимало подібностей метеорологічного характеру.
Ключові слова: вірування, народний календар, метеорологічні знання, «єврейські кучки», горобці.
В статье на основе полевого материала проведены параллели между еврейским праздником Суккот и некоторыми украинскими праздниками, в частности Троицей и днем Симеона Столпника. При сравнении атрибутики и
ритуальных действий во время этих праздников отмечено много сходств метеорологического характера.
Ключевые слова: верования, народный календарь, метеорологические знания, «еврейские кучки», воробьи.

Е

On the basis of field data, the article shows the parallels between the Jewish holiday of Sukkoth and several Ukrainian
holidays, in particular, Trinity Sunday and St. Simeon Stylites Day. While comparing the attributes and ritual actions during
these holidays, it has been noted many parallels of meteorological nature.
Keywords: beliefs, folk calendar, meteorological knowledge, Jewish Feast of Tabernacles, sparrows.

з подальшою публікацією озвучених доповідей та повідомлень. Проте в таких збірниках
висвітлено переважно історичну тематику,
трапляються відомості з філософії, соціології,
освіти, літератури та мови, музеєзнавства, однак зовсім не представлено етнологічних досліджень [14; 18; 19; 25]. Лише на конференції
1997 року поряд з уже означеною тематикою
з’явилася рубрика «Література, мистецтво, етнографія» [16; 17]. Окремі збірники пов’язані
з регіональними дослідженнями краєзнавчого
характеру, які розкривають особливості життя та діяльності євреїв у Харкові [23], Ніжині [24], Дубно [22] тощо. Певні етнографічні
свідчення про життя євреїв на півдні України
віднаходимо в дослідженні значною мірою мемуарного характеру Л. Яруцького [45]. Своєрідним узагальненням виглядає книга «Нариси з історії та культури євреїв України» [32],
де висвітлено різноманітні сторони життя євреїв, віковічні традиції та побут, виникнення
хасидизму, розвиток єврейської літератури та
друкарства, українсько-єврейські взаємини
впродовж століть, трагічну долю українського
єврейства під час Голокосту. Частина текстів
книги – це нариси про історію єврейського
мистецтва, літературу, книговидання, архі-
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Традиція сусідства євреїв та українців на
наших землях нараховує кілька століть, що
призвело до формування механізму міжкультурного співіснування двох етносів, коли поєднується побутова реальність із цілим комплексом фольклорно-міфологічних стереотипів,
заснованих на традиційному для народної
культури ставленні до «чужого». Опозиція
свій – чужий є одним з основних стимулів
самоідентифікації, що особливо яскраво проявляється в поліетнічних і поліконфесійних
зонах. Досвід безпосереднього сусідства не
міг не позначитися на народних уявленнях про
віру, звичаї та культуру етнічних сусідів. Досить часто такі тлумачення елементів однієї
культури носіями іншої мають сформовані стереотипні уявлення.
Стаття побудована, головним чином, на
власних польових матеріалах, зібраних автором протягом останніх років, із залученням
відомостей з електронних та друкованих засобів масової інформації, які містять важливі
точки зору щодо означеної проблематики. Єврейська тематика досить непогано представлена в новітніх гуманітарних дослідженнях.
Упродовж останніх десятиліть було проведено
кілька наукових конференцій і круглих столів
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тектуру, становлення й розвиток єврейського
театру та кінематографу.
Особливостям етнокультурних взаємин
євреїв зі східними слов’янами присвячено
збірник «Jews and Slavs», де, зокрема, звернуто увагу на міфологізацію Єрусалиму
слов’янством, простежено єврейські впливи на
творчість Тараса Шевченка та Івана Франка тощо [46]. У низці публікацій російських
етнологів висвітлено паралелі в єврейській і
слов’янській традиції [37; 38]. Враховуючи,
що багато статей підготовано із залученням
українського матеріалу, уважаємо, що такі
видання будуть корисні для вітчизняних дослідників. Широке коло етнокультурних взаємовідносин євреїв зі своїми сусідами: українцями, білорусами, поляками, активно вивчає
російська дослідниця О. Бєлова, праці якої
можна віднайти в мережі Інтернет [2–5; 7; 8].
Деякі статті російських учених безпосередньо
стосуються «кучок» [1; 6].
«Кучками» українці називають окремі єврейські свята, зокрема весняне свято Песах та
осіннє – Сукко́т, що ототожнюються з певними погіршеннями погоди у вигляді надмірних
холодів, вітрів, дощів. Ми звертали на це увагу в нашому попередньому дослідженні [11].
Нині, ґрунтуючись на значній кількості польових матеріалів, плануємо детально зупинитися
на святі Сукко́т, віднайти семантичні спорідненості з українськими святами, використавши їхню метеорологічну складову.
Свято Сукко́т – прославляння Всевишнього після днів Суду, Розкаяння та Покути,
коли настає пора веселощів. Воно починається 15 числа місяця Тішрей і триває протягом
восьми днів. Свято має кілька назв: свято куренів («кучок»), свято збору врожаю, кінець
поневірянь пустелею, свято людяності та миру,
свято черпання і поливання, з проханням дощів для майбутнього урожаю [41]. Перші сім
днів цього свята названі «сукко́ т», тому що
в ці дні потрібно жити в куренях («курінь» на
івриті – «сукка́», курені – «сукко́ т»).
У Торі записано: «И возьмите себе в первый
день плод дерева красивого (этрога), ветви
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пальмовые и отростки дерева густолиственного, и верб речных, и веселитесь перед Господом,
Богом вашим, семь дней и празднуйте этот
праздник Господу семь дней в году (это) устав
вечный в роды ваши, в седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней, всякий
коренной житель в Исраэйле должен жить в
кущах» (Ваикра 23–24, 40–43) [39]. Можливо, вказівка жити в куренях з’явилася в часи
після полону євреїв. «И они нашли написанное
в Торе, которую Господь дал Моше, чтобы
сыны Израиля в праздник седьмого месяца
жили в шалашах. И объявили и провозгласили
во всех городах и в Иерусалиме, сказав: пойдите в горы и принесите ветви маслины садовой,
и ветви маслины дикой, и ветви мирта, и ветви
пальмовые, и ветви других широколиственных
деревьев, чтобы сделать шалаши, как было написано...» (Нехемия 8:13–18) [36, с. 111–112].
Згідно з поданим описом ми можемо припустити, що саме ці матеріали використовували
для виготовлення куренів.
Нині курені будують з будь-чого, головне,
щоб на даху були гілки. Місцевого колориту
куреню надавали нехарактерні для Ізраїлю
матеріали, які використовували євреї в Україні. «Два дні роблять із соняшників такі будки
і там їдять в них (аналог житла, в якому жили
євреї в Єгипті)» [20, арк. 147]. «Тай то будували якіс такі надворі з кіль – такі собі кучі з
хвої» (СЮД). «Кучки, то було осінью. Знаю
через те, що як кукурузи ламали, а то, на чім
вони растуть, кукурузи, називається кукурузовіна. То вони брали, як не мали свого, то
брали у людей, і робили такі чтирі стовпчики
та кладки отакі от, і так стіни робили навколо. І там такі двері лишили собі, шоб вони могли зайти. І навєрх одівали стріху, шоб оно...
С одної сторони кидали, с другої. Так-так,
шо дощик падав, то не промоков. То стіков
потім. І вони там собі стелили солому, і там
вони сиділи. То було два дні, то в тих кучах
вони сиділи. Там і їли, і там і молились» [15].
У єврейських містечках України часто до будинків прибудовували веранду з розсувною
стелею – на час свята Сукко́т ця веранда слу-
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то його ложать» (ПМО). «У церкві святять
зєллє. А тади вісахнє, то у падушку пхають,
на той сьвєт. Кажуть, як умру, то пад голаву
паложать» (СЄЯ; СУП).
У євреїв свято Шавуот (П’ятидесятниця)
пов’язане з прикрашанням синагоги і житлових
будинків травою, гілками, квітами та іншою
зеленню, а також пахощами [43]. На паралелі
між Зеленими святами в українців та святом
Шавуот у євреїв звернула увагу Г. Бондаренко [9]. Імовірно, що аграрне за своєю природою свято Сукко́т набуло досить помітного
значення в культовій практиці. Єрусалим прикрашали зеленню – гілками, плодами, квітами; квітами також прикрашали й жертовну
худобу (Сука ́ 37; Рош га-Шана 31) [36, с. 112].
Зібрані нами польові матеріали свідчать, що
українці Волині на Трійцю виготовляли вінки
для великої рогатої худоби. «Вінки роблєть з
берези, дуба і вчеплять худобі. Йде худоба з
вінками додому у неділю в обід. Платять тому
постухові, хто горілку, а хто гроші. Пастух
плете вінки. Це на роги вчепить, а як рогів
нема, то на шию вчепить» (ГПМ). «Колись на
Трійцю вбирали худобу у вінки, гроші платять
тому пастухові за того вінка» (ДВП; ДПО).
По завершенні свята сукку ́ потрібно розібрати; заборонялося викидати гілки туди,
де їх топтатимуть [40, с. 215]. Подібні звичаї характерні й для українців під час Трійці.
Якщо з освяченим у церкві зіллям українці
поводяться досить бережно, то з хатнім клечанням значно прозаїчніше, хоча в минулому
воно, як і гілля з сукки,́ могло мати значно
ширший сакральний зміст. «Буває, шо воно
і тиждень лежить, а тоді його на горище положиш» (ПНП). «Татарське зілля – татериння – на підлогу кидають. Любисток, м’яту
стелили під ноги. Тоді його згрібають, в’яжуть
у снопики, миють голови дівчата і хто хворий,
то купається» (ЦЗІ). «Жнемо травички на долині і покидаємо на підлогу. Щоб не бурян, а
така – сінокос. Воно лежить до трьох днів, а
тоді збираєм ту травичку і кидаємо її на воду.
Кажуть, шо це, шоб трава росла, щоб вона не
виводилася» (СГФ). «Клечаннє стоїть у мене
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гувала родині суккóю [27, с. 278]. Дерев’яні
щити-люки мали декоративне покриття, що
імітувало покрівлю з очерету, вочевидь, у
пам’ять про те, що перші курені тут робили
саме із цього матеріалу [29, с. 354]. Традиційно покрівлю сукки́ викладали зі свіжих гілок
так, щоб уночі крізь неї було видно зорі. Курінець прикрашали гірляндами, малюнками,
свіжими фруктами і квітами [10, с. 171].
На нашу думку, таке прикрашання куренів зеленими гілками суголосне з клечанням
будинків українцями на Трійцю (Зелені святки). Серед розмаїття свідчень про оздоблення
обійстя зеленню ми обрали найпоказовіші,
найінформативніші, які презентують різні регіони України. «На Тройцю у хатах прибирали,
клечання рубали із кльону, дуба, лика, окації.
Вирубували гарну деревину і ставили на воротях, стріхи квітчали тими гілочками. І чепчик,
і васильки, і любисток, і ромашку кидають на
землю. Бувало, як понаносять, то нема чим
дихати у хаті – усе ж свій запах має» (БТЯ).
«На Трійцю – Зельони свята, все зельоне.
Май наламаємо – клен, лепеху, березу. У дворі
ставлять і у хаті. Лепеху розкидають по двору
і по хаті» (КММ; КОМ). «Тройця. Ми клечаємо хату. І тут на воротях я почепила, і там
біля входу чіпляю або ясенок, або осику, липу.
У хаті можна покидать любистку, м’яти, очерету. На вікно ставимо м’яту, любисток, шоб
пахло» (ЄВП). «Липу – це на Зелену неділю у нас у селі по традиції обкладают подвір’я,
хати. І у хаті скрізь. Ну, припустим, на дверях
вхідних. Там, де худоба, де є свині. То всьо
полностю прикрашають зеленими гілками. То
всьо полностю. Після того всього, закінчення
цього свята, то все збирають і рахується воно
як целібне» (АІМ).
В окремих регіонах на Трійцю освячують зелені букети, використовуючи їх потім
з лікувальною метою. «На Тройцю святять
у церкві букети. Ці букети з польових квітів,
а не домашніх. Якшо у хаті або комарі, або
шось таке, то запалюють цього зілля і викурюють» (БТЯ). «У церкві святять зілля любе:
м’яту, любисток, канупер. Тоді як купаються,
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У записах 20-х років ХХ ст. в с. Малі Козари на Житомирщині простежується спроба
місцевих краєзнавців-українців зафіксувати
«екзотику» свята та специфічну єврейську
термінологію: «Шміні ацерес – присилають
з Палестини есройг – такий лимон (айва) і
галузку пальмову, додають галузки верби...
В одній [руці] тримає вербу з пальмою, а в
другій – есройг (есрік), читає молитву, трясе
галузками. Це роблять у себе вдома всі. А як
є рабин, то він посилає свого прислужника з
есройг по хатах» [21, арк. 11 зв.]. Сучасні матеріали, зокрема зібрані нами, дають можливість лише в загальних рисах з’ясувати, яким
чином уявляли українці свято Сукко́т. «А свєт
у них не було. Були “кучки”. Їкіс день “кучок”.
Тай там ходили у тоту кучу, тай там читали,
тай там їсти заносіт, а йдут у хату тай ще у
хаті чітают. Такі єк будки, єк тепер будуют ті
склепи на базари. То таке. А видтак то-то розбивают. То восени. Осінню тоте. Тоті кучки.
Я знаю добре ті кучки, ті буди, єк вони будували» (СЮД). Розповіді українців про ритуали, які відбувалися під час єврейських свят,
свідчать про пильну увагу до обрядів сусідів
та їх своєрідне тлумачення, інколи з погляду
власної традиції. Досить часто ці розповіді відображають стійкі стереотипи.
У багатьох синагогах після «Галел» прийнято читати молитву «Гошаанот», яка стосується родючості та достатку води і дощів в
Ізраїлі. Кантор читає молитву вголос, тримаючи в руках лулав і етрог, а всі присутні повторюють її, утворюючи процесію, яка оточує
біму (центр синагоги) [12, с. 24]. Воду, а також вино з іншої чаші виливали на жертовник,
потім відбувалося вдячне жертвопринесення і
влаштовувалася супроводжувана бурхливими
веселощами церемонія з музикою, танцями та
вихвалянням води. Цей ритуал уже в талмудичну епоху пов’язували з викликанням дощу.
«Так как Сукко́т – время ежегодных дождей,
сказал Святой... лейте передо Мной воду,
чтобы были благословенны ежегодные дожди»
(Рош га-Шана 1:6) [36, с. 113]. «На последний
празник Сукко́т молились о дожде. Особые
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і тиждень, а таді як каров вигонять на пашу да
карови інтересуються сухеньким, шоб карови
були ловкі на малако. Разхвачують карови,
шоб були ловкі на малако» (НМІ).
Наші польові матеріали показали, що досить часто українці очікують дощів на Трійцю, що також наближує це свято до свята
Сукко́т. «Кажуть, як Тройця, так і дощ. Совпадає» (ЛСВ). «На Тройцу дощ всєгда ідє.
Я нє адной Тройци нє знаю, шоб даща нє
було» (СЄГ; ШОІ; ЛМХ).
Першого дня Сукко́т відбувається урочисте богослужіння в синагозі. Для цього приносять гілку фінікової пальми (лулав), мирту (гадас), верби (арава) та цитрусовий плід
(етрог), промовляють особливе благословення, струшуючи цей букет. Кожен з компонентів символізує представників єврейського
народу, а сполучення їх свідчить про єдність
усіх євреїв в ім’я вищих моральних принципів, до яких варто прилучити і тих, хто не вирізняється великою праведністю [27, с. 278].
«Люди брали ветки пальмовые. Там в книге Львиц специальное указание: “Возьмите
четыре вида растений”. И там перечисляется
этрог, вербы, тамар – это пальма, и гадас –
это очень благовонное такое... Этрог – он
имел и вкус, и запах, это такой фрукт, как
лимон, но он не лимон. Он прекрасный вкус
имеет и запах. Это символизировало людей,
которые праведники. Они имеют и вкус, и запах. То есть они и Тору изучают, и в делах являют эту Тору. Верба, она не имеет ни вкуса,
ни запаха. Поэтому это те люди, которые ни
Тору не изучают, ни дел нормальных не делают. Сюда тоже эти люди входили. Пальма,
она имеет прекрасные плоды, на вкус хороши,
но запаха она не имеет. Это говорит о том, что
люди, которые дела какие-то делают, а Тору
не знают. И гадас – он запах хороший имеет.
То есть они Тору читали, а дела они не делали. И все эти люди соединялись вместе и как
бы Господь говорит: “Я никого не отвергаю,
но все чтобы стали, как этот этрог”. Чтобы
Израиль не отвергал никого, даже самого незнающего» (ВВВ).
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ці погоди, шоб був дощ» (ТМП). «Шоб дощ
пашов, то малєбєнь у церкві наймалі. Батюшка
правів у церкві над водою» (ХОА). «Молимосі
то всьо. Тай наймаютси службу. Колис ходили
дівчатка збирали на ту служебку ці то яєчко, ці
то гроші. Знаєте. Хто шо міг. То це же молилиси, шоби дощик був. У церкві [молилися. –
О. В.]» (КЄП).
Подекуди поряд з богослужіннями в церкві
відбували релігійні обряди за участю священика і в інших місцях: на полі, перехресті, однак найчастіше – біля колодязя. «Як не було
дощу, то після войни ходили кринички сятити,
шоб дощ пішов. Батюшка ходив з тими своїми
подчиньонними» (ЛКТ). «Шоб дощ ішов, молебні наймали. Як я ходила до церкви, до ми
святили криниці. Наймали молебень, святили,
молилися. Таке робили, бо дуже суша була.
Шоб батюшка ішов, то ми усі люди просили
його» (ММІ). «Як дуже довго немає дощу, то
правиться в церкві дуже довго. Довго люди
стоять на колінах, потім ідуть усі до криничок.
Чомусь ходили у ліс, там у нас є криничка.
Ходили до кринички, знов же там молилися
Богу, ставили хреста і вішали рушник вишитий
і клали туди ікону. І проходив такий невеликий
час і проходив дощ. Є спеціальні молитви, які
визивають дощ» (ЦЗІ).
Зафіксонані нами польові матеріали дають
можливість простежити, що молитви для викликання дощу мають оказіональний характер,
тобто їх застосовують у період засухи. Проте
могли бути й випереджувальні, спрямовані на
уникнення несприятливих явищ погоди. Переважна більшість таких молитов приурочена
до Трійці. «На Трійцю у нас цей год правилося коло криниці, святили воду, шоб дощ пішов» (ЮОЮ). «На Троіцу обливалися, шоб
дощ пішов» (ШПЄ). «Кресний поход оце на
Тройцу. Як воно називається? Хрести беруть,
корогви і йдуть. У нас там балка єсть, там єсть
родник і йдуть з кресним походом – просять
дощу. Бува другий раз, хоч невеличкий, а пройде. Другий раз і немає» (Т(Ж)МП).
Матеріали, що надійшли в 1920-х роках
до Етнографічної комісії від дописувачів з різ-
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жертвы приносились в храме, когда было храмовое служение. В этот день праздник такой
был, когда священник с народом шли к потоку. Там набирали они воды в кувшин. А потом шли и возливали на жертвенник. После
[Сукко́т. – О. В.] должны быть дожди. В последний день Сукко́т был такой праздник ГоШана Раба. И в этот день они берут вербу и
бьют по полу и молятся о дожде. И после этого
обычно дождь идет. Начинается дождь. У них
амида такая – молитва предстояния. На Пасху говорят: “Благословен ты Бог, посылающий
росу”. Потому что в Израиле в определенное
время роса только, дождя нет. А потом амида
изменяется после Сукко́т: “Благословен тот,
который посылает ветер и дает дождь”. Именно после Сукко́т начинается молитва о дожде
и молятся, чтобы дождь был. Потому, что
если дождь будет нормальный, то нормальный
будет и урожай зерновых и всего. [Если нет
дождя. – О. В.] то Бог не благоволит, благословения нет. Верба, молитва, лить воду – это
тоже как-бы вызывается. На жертвенник. Это
радость возлияния воды. И когда они лили, то
представляли, что дождь идет» (ВВВ).
Загалом молебні з метою викликання дощу
досить широко представлені у християнстві.
Нині такі богослужіння частіше проводяться в
церкві, на що вказують наші інформанти. «Батюшка молебень править, шоб дощ пішов. Це у
церкві правиться. Як немає дощу, то батюшка
каже, шо буде молебень, приходьте будем править молебень» (КОД). «Як дощу не було, то
батюшка і люди ходять кругом церкви з іконами і ще там шось носять. І правда, походять,
помоляться, тучки находять, находять і дощик
пішов» (ЖКВ). «Шоб дощ пошов, то молебні
наймали. Це називається водосвяття. Проводять його у церкві» (БГЙ). «Ну, я знаю. Бога всі
просє. То таки до церкви служби ми наймаємо,
Богу молимоси та й дощ падет. У церкві таки.
Попа просимо, наймаємо, всі молимоси: “Господи, дай нам дощу”. Ми приходимо у церкву
тай наймаємо. Даємо гроші. Там кілко. Прошу
отця духовного там чи як. Помолімси согодни.
Службу ми наймаємо за то. Праве службу за усі
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них населених пунктів України (зберігаються в АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України), містять окремі свідчення про
єврейські осінні свята, які прийнято називати «кучками». Зокрема, найчастіше першим
днем «кучок» вважалося 14 вересня – день
Семена Стовпника. «І взагалі з цим празником [Семена. – О. В.] звертайтесь до євреїв,
бо це їхній празник (с. Полошки Глухівського р-ну Сумської обл.)» [34, арк. 192]. У селах
Охтирського району Сумської області помітний взаємозв’язок свята Семена та горобців.
«На Семена горобців неможна бачити, кажуть,
що вони літають купаться до жидів (с. Зарічне)» [34, арк. 38]. «На Семена горобці збираються в купки так само, як зараз і жиди, бо ж
горобці не що інше, як ті ж таки жиди через
те, що вони кажуть: джив, джив, джив! Як ото
зберуться де в дровах або що (с. Комиші)» [33,
арк. 208]. У Рівненському повіті Волинської
губернії було зафіксовано вірування, що горобців на Семена чорт збирає в купу і міряє міркою:
повну мірку бере собі, а тих, які будуть понад
мірку, пускає у світ [26, с. 278]. У Літинському
повіті Подільської губернії стверджували, що
горобці збиралися в очереті, де чорти їх міряли
мірками (четвериками), що було понад мірку, те
чорт випускає, а решту забирає собі [42, с. 60].
Подібні свідчення стосуються й Гуцульщини,
де побутувало вірування, що Бог посилав Симеона Стовпника на землю з галеткою (посудина ємністю чверть кірця), щоб позбирати в
неї горобців. Як назбирає повну і зчеркне через верх, то ті зчеркнені летять у світ, а решту
забирає із собою. В. Шухевич зазначав, щоб
жйирва – горобці, не робили шкоди, потрібно
святкувати день Семена Стовпника, щоб Бог
посилав святого Семена на землю [44, с. 266].
Подібні порівняння євреїв з горобцями помітні в українських приказках. «Горобці в очерет, а жиди в кучки» [35, с. 20]. Фольклорні
матеріали також дають можливість помітити
певні паралелі між євреями та горобцями. Зокрема, у с. Ольгінське Маріупольського повіту
наприкінці ХІХ ст. Я. Новицьким було зафіксовано таке оповідання: «Як роспинали Хрес-
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та, горобці кричалі: “Жив! жив! жив!” Жиди
почали ще гірш мучить. За те Господь прокляв їх і не позволив їм літать в теплі сторони.
Восені, як бувають жидівські кучкі, то і вони
кучками літають. Зімою їх багато погіба: мерзнуть» [31]. Чимало різноманітних відомостей
про горобців було зібрано П. Чубинським у
ХІХ ст. [42, с. 59–60].
Наші польові матеріали також містять
свідчення, де горобців порівнюють з євреями
(жидами, жидками). «Гороб’є – просянікі,
жідкі» (КНГ; КМП). «Гороб’є називають
жідкі» (ЖПФ). «Горобці, як жиди, поїдять
усе і полетіли далі» (ЛГК). Переважна більшість свідчень не містить тлумачень щодо цих
назв. Лише в с. Маркуші Бердичівського району Житомирської області ми отримали таке
пояснення: «Як Ісуса Христа розпинали, то
іменно горобці підносили цвяхи. Помагали. То
так на них і кажуть – жиди» (ТМІ). У минулому навіть траплялися свідчення, що коли
євреї восени святкують свої «кучки», то і горобці влаштовують власні, збираються зграями й літають чи сідають на дерево і разом всі
цвірінькають [28, с. 160].
Порівняння горобців з євреями помітні і
в аграрній магії, спрямованій на збереження
врожаю. Так, у Лубенському повіті на Полтавщині соняшники садили в суботу чи в дні єврейських свят («як жиди на кучки сідали») для
збереження ниви від горобців. «Затім горобці
не будуть пить соняшника, шо жид у суботу
нічого не робить» [30, с. 246]. Як стверджував
С. Килимник, горобці разом з євреями по суботах справляли шабаш і шкоди в цей день не
заподіювали, тому сіяти те, чим би горобці могли поживитися, належало саме в суботу [28,
с. 160]. Тією ж магією подібності зумовлене
правило саджати соняшник до сходу сонця,
а краще – після його заходу, адже «горобці
вже не жирують тоді, не щебечуть, бо на шабаш пішли, як жиди» [30, с. 247]. На думку
українців Літинського повіту Подільської
губернії, «горобці, подібно жидам та чортам,
не люблять сала, і тому радять кожному, хто
бажає відігнати горобців від посіву, при сіянні
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цих свят, віднаходимо чимало паралелей метеорологічного характеру, зокрема викликання
дощу, що його здійснювали священики з безпосереднім використанням води. Досить часто
стереотипні уявлення українців про єврейські
свята доповнюють незрозумілі чужі традиції.
Вдалося помітити, що нині попри майже цілковиту відсутність іноетнічного елементу в реальному житті зберігається стійкість уявлень
українців про «чужу» культуру.
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мазати руки освяченим салом» [42, с. 60]. На
Лубенщині до насіння соняшника, імовірно, з
цією самою метою перед саджанням кладуть
шматочок сала [30, с. 247]. Подібні вірування
відомі на Чернігівщині та Волині [13, с. 593].
Таким чином, завдяки аналізу польових матеріалів та раніше опублікованих фактів простежується певна семантична спорідненість
єврейського свята Сукко́т із Трійцею. Порівнюючи атрибутику й ритуальні дії під час
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ДОЛІ КОРЕСПОНДЕНТІВ ЕТНОГРАФІЧНОЇ
КОМІСІЇ ВУАН КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ.
КОСТЬ БРЕЗКУН
Валентина Борисенко
УДК 001.32(477)“192”
У статті висвітлюються окремі сторінки з історії Етнографічної комісії ВУАН, розглядається активна діяльність і доля її кореспондентів, переслідування записувачів фольклорно-етнографічних матеріалів, їх
поневіряння і стійкість духу. Крізь призму історії 1920-х років розкрито долю активного кореспондента Комісії
Костянтина Брезкуна.
Ключові слова: Етнографічна комісія, Кость Брезкун, народна творчість, історія, українізація, фольклор.

Е

В статье раскрываются отдельные страницы истории Этнографической комиссии ВУАН, рассматривается активная деятельность и судьба её корреспондентов, преследования собирателей фольклорно-этнографических материалов, их мытарства и стойкость духа. На фоне исторических событий 1920‑х годов показана судьба активного
корреспондента Комиссии Константина Брезкуна.
Ключевые слова: Этнографическая комиссия, Константин Брезкун, народное творчество, история, украинизация, фольклор.

Ф

The article deals with some chapters in the history of Ethnographic Commission of All-Ukrainian Academy of Sciences.
The activities and the destinies of members of the Commission, persecution of the recorders of the folk and ethnographic materials, their adversities and true grit are analyzed. Through the lenses of the 1920s history, the fate of Kostiantyn Brezkun, an
active correspondent of the Commission, is displayed.
Keywords: Ethnographic Commission, Kost Brezkun, folk art, history, Ukrainization, folklore.

ції. Ось цитата із цієї постанови: «Без неухильного прагнення до радянізації української
народної школи остання неминуче стає цитаделлю українського націоналізму. Головне завдання партії в майбутній період в галузі освіти полягає в оволодінні українською народною
школою, в перетворенні її з розсадника шовінізму в знаряддя комуністичної освіти серед
українського селянства, для чого необхідно:
а) Спрямувати діяльність Всевидаву в першу чергу на створення української радянської
учбової літератури... Доручити компетентній
особі написати історію України з марксистської
точки зору...» [7, c. 594]. Ось у цьому була основ
на суть так званої проголошеної українізації та
створення умов для розвитку етнічних груп населення. З самого початку не було найменшого
наміру сприяти національному відродженню
століттями гнобленої культури України.
Проте ілюзії українізації так сильно полонили широкі маси населення, що вчителі, письмен
ники і просто небайдужі люди стали жертовно
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Майже через століття ми можемо проаналізувати таке явище, як масовий ентузіазм до
записування фольклорно-етнографічного матеріалу у 20-х роках ХХ ст., що був зорганізований невеликою групою вчених на території
тодішньої УРСР. Через вибухове піднесення
національної свідомості під час короткого існування УНР це був культурологічний «Майдан», що мав привести до відродження української культури. У 1920-х роках радянська
влада з метою радянізувати населення України
пішла на таку хитрість, як українізація. Добре
відомо, що письменник, драматург Микола
Куліш у п’єсі «Мина Мазайло» пророче написав: «Їхня українізація – це спосіб виявити
всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб
і духу не було...» (Харків, 1924). На жаль, це
справдилося в таких нелюдських, жорстоких
формах, що важко було собі уявити.
У Постанові пленуму ЦК КП(б)У з націо
нального питання від 6 жовтня 1922 року не
дуже й приховувалася мета нещирої україніза-
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З історії розвитку етнографічної думки

служити справжній українізації суспільства.
Достатньо було, щоб Академія наук розроби
ла програми зі збору фольклорно-етнографічного матеріалу, розіслала їх по всіх районах
створених округ та активізувала через освітні установи записування народної творчості, і
вся Україна долучилася до цієї важливої роботи. На засіданні відділу мистецтв Головполіт
освіти Наркомосу УСРР (9 липня 1924 р.)
відомий музикознавець Климент Квітка виступив з доповіддю про завдання порівняльного музикознавства і наголосив на необхідності
проведення низки етнографічних екскурсій,
насамперед у тих місцях України, що цілком
не обслідувані... Утворити при Інституті мистецтв постійну музично-етнографічну комісію,
запрошувати до праці в ній видатних музик,
етнографів та лінгвістів, доручивши комісії передусім обстежити Слобожанщину, Донбас та
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прикордонні з Україною місцевості РСФРР,
що заселені українцями [7, c. 606–607]. Цей
виступ також сприяв активізації вчених і громадськості у вивченні та пропаганді української культури.
У 1920–1925 роках було створено основні
наукові етнографічні центри в системі Всеукраїнської академії наук. Серед них було
кілька основних установ і чимало секцій. До
провідних осередків етнологічної науки цього
періоду насамперед належали: Етнографічна
комісія ВУАН (1921–1933) (далі – ЕК) під
головуванням академіка Андрія Лободи, Музей (а згодом Кабінет) антропології та етнології ім. Хведора Вовка (1921–1934), Кабінет
примітивної культури кафедри історії України (1925–1933) під керівництвом Михайла
Грушевського, Кабінет музичної етнографії
(1922–1933) під керівництвом Климента Квіт-

Родина Костя Брезкуна. Світлина із сімейного архіву Сергія Брезкуна.
Перший ряд зліва направо: Кость Брезкун, онук Сергій, невістка;
другий ряд: донька Тетяна, син Тарас. Фото 1954 р.
м. Рибінськ Ярославської обл. (Росія)
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щойно почалася. Проте спинити процес збору
фольклорно-етнографічного матеріалу було непросто, бо йшла потужна ініціатива знизу.
У 1920‑х роках серед численних кореспондентів Академії наук було багато талановитих
людей, які підійшли до записування матеріалів по-науковому і зробили вагомий внесок
у розвиток етнологічної науки. Відомо, що
вже в 1929 році почалися арешти й заслання членів етнографічних установ та окремих
кореспондентів. Тоді вже були заарештовані
Софія Терещенко, Володимир Щепотьєв,
Петро Одарченко, Микола Левченко [2, c. 17],
а згодом майже всі (за винятком кількох осіб)
науковці, аспіранти, викладачі, які працювали
в гуманітарній галузі, були репресовані.
Життя активних збирачів і дослідників
української культури 1920–1930‑х років протікало в умовах страху, відлучення від родичів,
заслань, поневірянь, утечі від каральних органів. Було зломлене ціле покоління талановитих
непересічних українців. Про небагатьох з них
уже написані стражденні біографії. Серед цих
подвижників у галузі культури – Олена Пчілка, Агатангел Кримський, Віктор Петров,
Софія Терещенко, Володимир Білий, Василь
Кравченко, Климент Квітка, Пантелеймон
Ковалів та ін.
Життя відомого мовознавця, літературо
знавця Петра Одарченка (1903–2006) має
багато фактів немовби з міфології. Коли після арештів, важкої операції, заслання, поневіряння по містах Росії йому вдалося, під час
Другої світової війни виїхати за межі України,
а згодом до Америки, то його мати нічого не
знала про свого єдиного сина і дуже страждала від цього. Подати їй вісточку було неможливо, бо в радянських реаліях це б означало
наразити рідну людину на небезпеку. Проте
мати не втрачала надії і якось попросила свою
родичку: «Сестро, купи мені на базарі чавунчик. Та тільки не торгуйся, віддай, скілько запросять». Сестра виконала прохання Оксани
Одарченко, а та через декілька днів прибігла
до неї раненько і дуже схвильовано прошепотіла: «Петрусь мій живий і буде довго жити,
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ки, Краєзнавча комісія та інші товариства, які
активно займалися вивченням історії і культури. При ЕК були створені Кабінет вивчення
національних меншин (кер. чех Євген Рихлік)
і Кабінет монографічного вивчення села, що
надто актуально і в наш час. Значну наукову
роботу в галузі етнології та фольклористики
проводило також Етнографічне товариство,
створене 13 січня 1925 року. Під керівництвом
наукових центрів видавалися часописи, вісники, бюлетені. Зокрема, у Бюлетені ЕК ВУАН
друкувалися програми для збору етнографічного матеріалу, обговорення наукових доповідей тощо. ЕК, поширивши безкоштовно серед
населення програми для збирання народних
звичаїв, обрядів, прислів’їв, вірувань, дитячих
забавок, народних знань, створила широку мережу кореспондентів. Загалом було розіслано
понад 6 тис. примірників різних програм.
Наприкінці 1920‑х років з Академією наук
співпрацювали більше десяти тисяч збирачів-аматорів – переважно вчителі, студенти,
учні та грамотні селяни. Було зібрано значний
фактичний матеріал з народної культури з усієї
території УРСР. Він і сьогодні становить золотий архівний фонд Етнографічної комісії.
Ці безцінні записи дають зріз певного стану
культури в 1920–1930‑х роках, коли культура
мала ще досить чітку традиційну структурну
основу і водночас переживала трансформацію
під впливом різних чинників. Тому зібране
кореспондентами ЕК важко переоцінити. Це
рукописна скарбниця української традиційної
культури, а долі збирачів народної творчості –
це трагічна сторінка нашої історії.
На жаль, свято українізації на нашій вулиці
було коротким. Після відомого листа Й. Сталіна секретарю ЦК КП(б) України Л. Кагановичу й іншим членам Політбюро ЦК КП(б)
про бесіду з наркомом освіти України О. Шумським від 26 квітня 1926 року, у якому він чітко
вказав, що Шумський допускає важливі прорахунки у справі українізації і це становить
реальну небезпеку відчуження української
культури від культури радянської [7, c. 610–
611], почалося різке згортання українізації, яка
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бо я посадила в чавунчик павука та зав’язала
хустинкою і він заснував його густо-густо».
Вона так і померла, не маючи жодної звістки
про сина. А син її, коли дізнався про це вже в
1990‑х роках, то гірко плакав [3, c. 67].
Досі невідомою залишається доля мово
знавця, етнолога Євгена Рудницького, учня
знаного славіста О. Шахматова. Він народився на Підляшші (нині – Польша), навчався
в Петербурзі, зробив зразковий опис весільного обряду в рідному краї в 1908 році. Евакуація українського населення під час Першої світової війни зі своїх поселень закинула
Є. Рудницького до Криму. Він листувався з
М. Грушевським з приводу віднайдених історичних матеріалів у Криму. Пізніше перебрався до Умані і з 1922 року став викладачем в Уманському агротехнікумі, де працював
до 1927 року, паралельно записував народну
творчість у навколишніх селах. У 1930‑х роках
переїхав до Києва, його мовознавчі праці високо оцінили вчені. У 1937 році вийшов «Російсько-український словник», у передмові до
якого Євген Рудницький значиться як співробітник Інституту мовознавства. З цього часу
подальша доля автора етнографічних і мово
знавчих праць невідома [10, c. 182–183].
Майже детективною є історія життя збирача ЕК Костянтина Онисимовича Брезкуна. У 1922 році, учителюючи в селах навколо
м. Літина на Вінниччині, він зробив досить
детальний опис весільного обряду в с. Івча
(уперше опублікований 2013 року [див.: 4]).
Коли трапляється фаховий запис весілля,
відразу хочеться дізнатися більше про записувача. Проте в архівах виявилося обмаль біографічних даних. Досліджуючи національновизвольні рухи в Україні, історики знайшли
такі відомості. У квітні 1917 року Ананій Волинець, ставши членом Української партії соціалістів-революціонерів, був призначений
секретарем новоствореного Гайсинського революційного комітету. Комітет брав активну
участь у скликанні з’їздів робітників і селян,
учителів, організації курсів українознавства
тощо. Архівні дані засвідчують, що головою
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комітету був Іван Миколайчук (учитель), а
його членами – есери Степан Харитонович
Скотинюк (директор Гайсинського двокласного училища), учитель з Гайсина Костянтин
Брезкун (уродженець Чернігівської обл.) [8,
с. 13]. А вже у вересні 1917 року повітовий
Комітет захисту революції видав наказ про
призначення з 2 вересня тимчасово до затвердження повітовим комісаром головою Комітету Костянтина Брезкуна [8, c. 14]. Чи це наш
збирач фольклорно-етнографічних матеріалів? Саме так. А. Волинець вже в листопаді
1917 року сформував у Гайсинському повіті загони Вільного Козацтва, а в грудні 1918 року
він отримав наказ вирушити в район міст Літина–Летичева–Меджибожа. Гайсинці вирушили на м. Літин і встановили там українську
владу, прогнавши більшовиків. Цим можна
пояснити появу Кості Брезкуна в Літині, але
тут, з невідомих нам причин, він не пішов разом з А. Волинцем на Летичів, а залишився
на Літинщині. У спогадах про ці події є факти,
що коли в Літині А. Волинець оголосив перед
своїм загоном про серйозну боротьбу за волю
України, яка їх чекає, і запропонував тим, хто
мав сумніви у своїй силі, вийти з шеренги, то
вийшло двоє. Хто це був – невідомо. Але в
подальших списках загону, напередодні взяття Летичева в січні 1919 року, К. Брезкун уже
ніде не згадується.
Отже, він осів у Літині і став учителювати
в різних селах навколо цього міста. Ще однією причиною його осідку в Літині могли бути
сімейні обставини, бо в 1918 році у нього народилася донька. Очевидно, йому було надзвичайно складно, бо він усвідомлював, що в
разі донесення про його участь у загоні А. Волинця, він буде розстріляний. Тому на одному місці не затримувався і намагався давати
про себе якнайменше інформації. Це засвідчує
анкета студента третього курсу Вінницького
інституту народної освіти від 1923 року, де
він дуже обережно подає свої автобіографічні
дані, зокрема зазначає, що народився 1 травня
1891 року на Чернігівщині, за національністю
українець, син селянина, допомоги від бать-
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анкети очевидно, що її автор багато приховував. Перебуваючи на Літинщині, він записував фольклор також у селах Майдан-Трепів,
Требухи, але в анкеті про ці села не згадує,
лише зазначає, що в с. Майдан-Курилівський
заснував хату-читальню, де читав престижні
лекції для селян. На цьому інформація про
життєпис К. Брезкуна закінчувалася, і, як тепер стало відомо, він свідомо не контактував
зі своїми родичами із села, де народився.
З рукописів і фахового запису народної
творчості та звичаїв постає людина надзвичайно здібна і кмітлива. Здавалося, що віднайти більше даних про цього, без сумніву,
талановитого записувача етнографічних матеріалів, не реально. Проте випадково вдалося
натрапити на спогади російського письменника Кирила Градусова «Заволжье. Записки
посадского жителя», опубліковані в журналі
«Новый мир» за 2000 рік, № 3. У своїх спогадах, між іншим, він зауважує, що в м. Рибінськ
(Росія) у 1943 році прибуло багато біженців.
Серед них був і директор їхньої школи – Костянтин Онисимович Брезкун, якого він назвав
білорусом, який говорив з акцентом. Інтуїція
підказала нам, що йшлося про людину, яка нас
цікавила. Тривалі пошуки, зіставлення даних
підтвердили, що здогади цілком правильні.
На звернення до Філіалу державного архіву Ярославської області в м. Рибінську прийшла відповідь, що в їхньому архіві справді
є особова справа Костянтина Онисимовича
Брезкуна *. З цих документів багато чого стало зрозумілим, бо серед офіційних паперів
була також автобіографія педагога.
З неї довідуємося, що народився він у с. Синявка на Чернігівщині, де, як відомо, козацький рід Брезкунів згадується ще в ХVІІ ст.
З біографії дізнаємося, що свого часу
К. Брезкун перевівся з Вінницького ІНО до
Київського, який закінчив у 1924 році. Вчився
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ків не має, освіту до вступу у ВІНО здобув у
Вінницькій учительській школі (у минулому
Друга вчительська семінарія), яку скінчив у
1912 році. Сімейний стан – одружений, має
дочку п’яти років. Не вказує ні імен батьків, ні
дружини й доньки, ні назви села, де народився. Звідси можна здогадатися, що його донька
якраз народилася в той час, коли він перебував у Літині. У цьому ж документі зазначає,
що вчителює з 1912 року, але про Гайсин не
згадує, і тепер зрозуміло чому. На рік вступу
(1921) у ВІНО працював у Майдано-Курилівській семирічній школі Літинського району.
З рукопису, де він подає опис весілля с. Івча,
дізнаємося, що він учителював і в цьому селі,
але в анкеті про нього чомусь не згадує. Це
було на початку українізації і наприкінці запису весілля автор звертає увагу на важливі
для нього речі: «Мова селян гарна. Багато збереглося переказів про гайдамаччину і инших.
У селі є трьохкомплектна початкова школа...
в селі є товариство “Просвіта”, що вславилась
на весь повіт, часто влаштовуються вистави і
літературні суди. Селяни бажають українізувати парахвію, але піп не хоче» [10, c. 26]
Окрім опису весілля, дослідник подав ще
низку фольклорних творів, зокрема «Пісню
женців», у с. Требухи (сусіднє із с. Івча) записав давню щедрівку «Ой під дібрівкою, під зелененькою», колядки «Ой на ріці Ордані Суса
Христа вповивали» та «Ой на ріці, ріці тиха
вода стояла» [1, арк. 25–27]. Свої записи він
з обережності не надсилав до ЕК, а передавав
через відомого її члена В’ячеслава Камінського.
Уся його анкета написана з великою обережністю. На час заповнення анкети (листопад 1923 р.) він вказує місце роботи лише в
Першій трудшколі імені М. Коцюбинського
в м. Вінниці і зазначає, що є членом «Робосу» (Робітнича спілка українців) з 1921 року.
Вінницю також згадує як місце проживання і
скаржиться на погані житлові умови, бо квартира дуже волога. На питання, чи належить
до партії, відповідає, що не належав і не належить, в арміях ніяких не служив, лекції може
читати з біології і педагогіки [5, арк. 53]. З цієї

*
Висловлюю сердечну вдячність працівни
кам архіву в м. Рибінську Ярославської області за
надіслані копії з особистих документів К. Брезку
на і його родини.
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зникали назовсім. Коли ж К. Брезкуну на допиті поставили синці, то в камері він сказав, що
його не били, просто він спіткнувся і впав. Це
врятувало йому життя, оскільки відчував що
серед співкамерників були провокатори. Після
звільнення і повернення додому наказав весь
одяг, що був на ньому, відразу спалити **.
Зрозумівши, що НКВД ще не все про нього знає, вирішив втікати в Росію. Хоч він і намагався не підтримувати зв’язків з родиною в
с. Синявка на Чернігівщині, де народився, але
міг дізнатися, що в голодному 1933 році було
заарештовано його рідного старшого брата
Брезкуна Юхима Онисимовича, 1886 р. н.,
який працював секретарем-статистиком і помер у тюрмі через два місяці [9, c. 432]. Реабілітований у 1997 році. Невідомо, чи знав
К. Брезкун про долю свого брата, але якщо
якимось чином дізнався, то це ще більше сприяло його намірам утікати до Росії.
Отже, у 1935 році К. Брезкун вирішив виїхати до Росії. Тут варто зазначити, що тоді
багато підозрюваних у так званому націоналізмі намагалися врятувати себе або хоча б
своїх дітей від переслідувань на широких просторах Росії.
Викладач фізики К. Брезкун, мотивуючи тим (мотивація явно надумана), що йому
не до вподоби слабка підготовка вінницьких
студентів та через труднощі із сумісництвом,
переводиться за конкурсом у Вологодський
сільськогосподарський інститут, де працює
асистентом і завідувачем фізичного кабінету [6, л. 91]. Уже в Росії в 1938 році від другого шлюбу в нього народилася донька Тетяна.
Через якийсь час не стало дружини, і двоє дітей (син Тарас – 27 років від першого шлюбу
і донька Тетяна – 14 років від другого шлюбу)
жили з батьком та своєю мачухою, третьою
дружиною К. Брезкуна. У листку з обліку
кадрів за 1952 рік у К. Брезкуна значиться
дружина 42 років і двоє вищезгаданих дітей.
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на відмінно й отримував державну стипендію.
Це лише свідчить про те, що він весь час змінював місце проживання, навчання, праці, бо
боявся, щоб ніхто не доніс про його участь у
загоні А. Волинця в 1917–1918 роках.
Навіть у документах, які заповнював у Росії, він жодним словом не згадує про м. Гайсин,
а лише пише, що з 1914 по 1918 роки вчителював у с. Степашки Вінницької області. У листку з обліку кадрів за цей період вказує лише
Кам’янець-Подільську губернію [6, л. 91]. Зазначимо, що с. Степашки розташоване якраз у
передмісті м. Гайсина, де К. Брезкун познайомився з А. Волинцем і пішов з ним до Літина,
щоб прогнати звідти більшовицькі загони.
Після закінчення Київського ІНО К. Брезкун повернувся до м. Вінниці і працював
штатним викладачем природничих наук Він
ницького педагогічного технікуму, а з 1927 по
1933 роки – викладачем фізики Вінницької
радянської партшколи другого ступеня, Він
ницького будівельного технікуму і Вінницького
технікуму комуністичної освіти, працюючи за
сумісництвом. У 1925 році в нього народився син Тарас. Але батьки, очевидно, невдовзі
розлучилися, а Тарас проживав з батьком. Що
сталося з його першою дружиною і донькою, не
вдалося з’ясувати.
У своїй біографії К. Брезкун опускає ще
одну деталь. Десь у 1932 чи 1933 році (за спогадами онука, який дізнався про це від свого
батька) К. Брезкун був заарештований за націоналістичну та антисемітську діяльність.
Його друга дружина (про першу нічого невідомо) збирала підписи від сусідів-євреїв у Вінниці, які засвідчили, що викладач фізики не проводив антисемітської діяльності, писала листи
в Москву, і її чоловіка було звільнено. Це був
дуже короткий період у репресивній діяльності
влади, коли декому вдалося звільнитися, але,
як правило, вони згодом знову були засуджені.
Зі спогадів родичів довідуємося, що К. Брезкун був дуже винахідливою і спостережливою
людиною. Під час перебування в тюрмі він
спостеріг, що коли після допитів побиті співкамерники лаяли слідчих, то вони через день-два

Висловлюю щиру вдячність Сергію Тарасо
вичу Брезкуну – онукові Костя Брезкуна – за спо
гади про діда й надані фотографії його родини.
**
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білоруський, проте у своїй біографії К. Брезкун зазначав (і в Росії також), що він за націо
нальністю – українець. Він дуже любив професію педагога і скрізь, де не працював, мав
нагороди та грамоти.
У цій непростій біографії сільського хлопця
з Чернігівщини, з козацького роду, учасника
національно-визвольних змагань, активного
громадського діяча періоду українізації, відображена історія поколінь. Очевидно, якби обставини були сприятливішими, К. Брезкун міг
би стати видатним ученим, бо з усього видно,
що ця людина мала непересічний талант, велике бажання працювати, інтерес до життя. Не
стало педагога, етнографа, українця К. Брезкуна 29 липня 1974 року в м. Рибінську. З його
життєпису бачимо, який складний шлях долала людина, щоб вижити в умовах несправедливості й терору.
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Від третьої дружини, росіянки Ганни Брезкун
(у дівоцтві – Коновалова), учительки молодших класів, у подружжя 1956 року народилася ще донька Світлана, коли її батькові вже
було 65 років. Обидві доньки К. Брезкуна
нині живуть у Росії, онук від сина Тараса став
відомим фізиком і письменником і також проживає в Росії.
Для того, щоб продовжувати роботу у
ВНЗ, треба було мати вчений ступінь, а захищати дисертацію уже було не під силу. Тому
1937 року К. Брезкун перейшов працювати
в середню школу № 11 у м. Рибінську Яро
славської області (у 1950‑х роках Рибінськ
було перейменовано на Щербаков, а згодом
знову на Рибінськ) спочатку завучем, згодом – директором. З 1 вересня 1943 року –
був призначений директором школи № 4, про
яку згадує письменник К. Градусов. Чернігівський діалект легко сприймався сторонніми як

6. Государственный архив Ярославской об
ласти в городе Рыбинск (филиал), ф. Р-519, оп. 3,
ед. хр. 33.
7. Історія України. Хрестоматія. – К. : Наукова
думка, 2013.
8. Коваль Р., Завальнюк К. Трагедія отамана
Волинця. – К. : Діокор, 2002.
9. Реабілітовані історією. Чернігівська об
ласть. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011.
10. Традиційне весілля українців. Унікальні
записи кінця ХІХ – 20–40-х років ХХ століття /
упорядкув., перед. та прим. В. Борисенко. – К. :
Стилос, 2012.
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УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХТИЧ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ,
МУЗЕЄЗНАВЕЦЬ ЗА ОСВІТОЮ І ДІЯЛЬНІСТЮ,
КРАЄЗНАВЕЦЬ ЗА ПОКЛИК АННЯМ
(до 80‑річчя від дня народження Петра Арсенича)
Михайло Паньків
УДК 069.01+908(477)(092)

стром на всі руки: бляхарем, лісорубом, плів
кобилки, кошики, рукавиці, обдратовував горщики, робив граблі, постоли тощо. Сам життєрадісний і нас учив не переживати. Якщо
біда, казав, не треба журитися, бо скоро стане
краще. Треба журитися тоді, коли дуже добре,
бо добро вічно тривати не може. Завжди
застерігав мене, щоб я не бавився в політику.
У цьому я не послухав тата і завжди мав неприємності».
У сьомому класі П. Арсенич разом з Іваном, Степаном та Миколою Гениками, Іваном
Ільницьким та іншими вступив до підпільної
юнацької Організації українських націоналістів. Мав псевдо Заруба (так звали одного
з героїв творів Андрія Чайковського). Члени підпільної організації читали заборонену
літературу, розповсюджували листівки. Для
цього вони придбали радіо і, прослухавши
передачі, складали листівки, використовуючи вирізані з гуми букви. Такі листівки були
досить короткі. Пізніше організація само
розпустилася.
Після закінчення 1953 року десятого класу
середньої березівської школи він вступив до
Київського університету імені Тараса Шевченка на історичний факультет. За перший семестр
не отримував стипендії, оскільки іспит з російської мови склав на «трійку». Тому тато прислав
посилку з яблуками, які він продавав на базарі.
Щоб підтримати своє матеріальне становище,
вільний від навчання час П. Арсенич підробляв
на телеграфі, розносячи телеграми.
Згодом завдяки успішно складеним екзаменам він отримував стипендію. Закінчив
П. Арсенич університет 1958 року за спеці-
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Прикарпатське музеєзнавство і краєзнавство ось уже понад півстоліття важко уявити
без Петра Арсенича. Він автор 55 книг, серед
яких: «Січові стрільці» (Івано-Франківськ,
1990), «Станіслав – столиця ЗУНР» (ІваноФранківськ, 1993), «Гуцульський театр Гната Хоткевича (Коломия, 1993), «Родина
Заклинських» (Галич, 1995), «Родина Шухевичів» (Івано-Франківськ, 1999), «Родина Озаркевичів» (Коломия, 1995), «Родина
Бандерів» (Івано-Франківськ, 1998), «Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки і культури» (ІваноФранківськ, 2000) та ін. Крім того, П. Арсеничу належить 1593 наукові статті, 323 виступи на міжнародних, всеукраїнських і
регіональних наукових конференціях (у середньому шість конференцій на рік), організація 401 виставки (шість-сім щороку). Для
музеїв Івано-Франківська, Львова, Києва він
лише упродовж 1987–2014 років зібрав або
придбав 1230 різноманітних експонатів. За
ці 26 років провів 932 екскурсії, 2295 лекцій,
97 разів виступив на радіо і телебаченні тощо.
Петро Арсенич народився 24 січня
1934 року в с. Нижній Березів колишнього
Косівського повіту в селянській родині. Матір
Параску, з родини Малковичів, арештували,
щоб вислати в Сибір, однак вона померла від
побоїв прислужників режиму, залишивши троє
дітей. Найстаршим був п’ятнадцятирічний
Петро. Крім нього, були ще дві сестри. Батько вирішив вдруге не одружуватися, щоб не
привести дітям мачуху, і сам виховував дітей.
З великою вдячністю Петро Іванович згадує:
«Мій батько, 1910 року народження, був май-
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«за піддержку идеологии украинского буржуазного национализма, за свіязь с националистом Морозом В. Я.».
На засіданні парткому Івано-Франківського педінституту від 28.02.1966 року одноголосно було прийнято таке рішення: «За втрату
політичної пильності, яка проявилась у тому,
що т. Арсенич П. І. попав під вплив українського буржуазного націоналіста, одержував
від Мороза, збирав і розповсюджував ворожі
антирадянські вірші і пісні, приховував націо
налістичну діяльність Мороза, за нещирість
на партзборах, яка проявилась в тому, що він
не все розповів про свій зв’язок з націоналістами, виключити Арсенича П. І. з рядів Комуністичної партії Радянського Союзу».
Таким чином, він знову повернувся до крає
знавчого музею, де незабаром очолив відділ історії. Продовжував збирати пам’ятки історії та
культури краю, особливо ті, що стосуються кінця XIX – першої половини XX ст. Його збирацька діяльність була досить успішною. Так,
від лікаря-окуліста Я. Грушкевича (м. ІваноФранківськ) він отримав стос журналів
«Наша Батьківщина». До того ж, йому вдалося врятувати їх від конфіскації КДБ, довівши,
що там відсутні антирадянські матеріали. Учителька с. Іллінці Снятинського району передала П. Арсеничу радикальні газети «Народ» за
1890–1894 роки. Із с. Мишин Коломийського
району надійшли матеріали про «Рідну школу». Від Любомира Погорецького (Коломия)
отримав поштові листівки часів Першої світової війни, від колишньої учительки на Станіславщині Іванни Блажкевич із с. Денисова
(Тернопільщина) – рукопис її спогадів «Жінка на бойовій лінії», що його він передав для
опублікування у Львівський часопис «Дзвін»,
та багато інших матеріалів. Водночас не забував і про збирання побутових речей минулого з
різних регіонів Прикарпаття.
Наприкінці 1970‑х років мешканці ІваноФранківська готувалися до відкриття художнього музею. П. Арсенич і тут відзначився,
відшукуючи художні полотна прикарпатців.
Зокрема, завдяки йому було закуплено серію
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альністю історик-музеєзнавець. Відтоді й до
сьогодні займається музейною справою.
За направленням П. Арсенич прибув на
роботу до Станіславського краєзнавчого музею на посаду молодшого наукового співробітника. Того року музеєві пощастило поповнити
свої кадри ще такими талановитими й енергійними молодими працівниками, як Євген Цепенда (випускник Львівського університету
ім. І. Франка), пізніше відомий архівознавець,
та Олена Харитонова (випускниця Ленінградського університету), пізніше російський етнограф і археолог. Ця трійця активно долучилася
до збирацької, наукової та експозиційної роботи музею. І знову більше ніж скромна зарплата
в музеї змусила П. Арсенича підробляти. Таким підробітком були платні лекції й статті на
краєзнавчу тематику, що сприяло формуванню
його авторитету як обізнаного молодого науковця Івано-Франківщини. Крім того, йому
вдалося налагодити зв’язки зі старшим поколінням інтелігенції краю, колишніми активними просвітителями, політичними та культурними діячами. Такі зв’язки сприяли збирацькій
музейній роботі та розширили й поглибили
його знання з історії України другої половини
XIX – 40‑х років XX ст., а музеєві допомогли
значно поповнити свої фондові колекції.
У 1962 році П. Арсенича запросили на викладацьку роботу до Станіславського педаго
гічного інституту, спочатку на половину
ставки, а через рік він повністю перейшов працювати туди. Читав курс археології. Молоді
викладачі історико-філологічного факультету
згрупувалися навколо Валентина Мороза. Так
утворилася підпільна організація з боротьби
за незалежну Україну. Члени організації розширювали свою мережу серед інтелігенції області, виступали з рефератами про заборонені
події української історії, розповсюджували
серед студентів самвидавівську літературу,
направлену проти русифікації України, про
самобутність її мови й культури тощо. Восени 1965 року організацію було викрито КДБ.
П. Арсенича виключили із членів КПРС і
1966 року звільнили з роботи в педінституті
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чно доповнила експозиції музеїв І. Франка у
Львові, Криворівні, Нижньому Березові.
У музеї П. Арсенич пропрацював до
1990 року, а потім перейшов на громадську
роботу. Проте він не припиняв збирацьку, наукову та виставочну діяльність. П. Арсенич як
громадський діяч Прикарпаття – це тема вже
іншого повідомлення. Вона так само значима й
багата своїми досягненнями.
Хоча пенсійний вік давно вже настав, проте
П. Арсенич продовжує працювати в Народному музеї освіти Прикарпаття, займається
створенням музею Тараса Шевченка в ІваноФранківську, часто друкує статті в журналах і
газетах, виступає на телебаченні та радіо.
Петро Арсенич за 55 років своєї діяльності
проявив себе як один з фундаторів музейного
будівництва на Івано-Франківщині, як ученийкраєзнавець та невтомний популяризатор історії,
культури і мистецтва Прикарпатського краю. За
вагомий внесок у розвиток національної культури П. Арсенич отримав звання заслуженого
працівника культури України (1991); він став
лауреатом республіканської премії ім. П. Чубинського (1991), обласних премій ім. І. Вагилевича (1994), ім. Марійки Підгірянки (1995),
ім. Володимира Полєка (2010), нагороджений
орденами «За заслуги» III і II ступенів (2003,
2009) та багатьма іншими нагородами. Прізвище П. Арсенича ще за його життя ввійшло у
число імен відомих діячів Прикарпаття. Творчих
Вам успіхів, Петре Івановичу.
Уважаємо, що буде справедливо, якщо обласне управління культури, обласна «Просвіта», Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника підтримають кандидатуру
П. Арсенича до нагородження орденом «За
заслуги» І ступеня. Бо П. Арсенич і після
80 років продовжує збагачувати надбання нашої національної і духовної культури.
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картин у Тетяни Качури з Коломиї, які нині
зберігаються в Музеї мистецтв Прикарпаття.
Петро Арсенич багато часу віддає роботі в
архівах, наукових бібліотеках Києва, Львова,
Івано-Франківська та інших міст України.
Результатом цієї діяльності стала серія
статей про українських січових стрільців та
воїнів УГА, які виїхали до радянської України і там займалися науковою та культурноосвітньою діяльністю. Усі вони загинули в
1937–1938 роках від репресивного режиму.
Серед розвідок П. Арсенича є матеріали про
діячів КПЗУ, які теж загинули в ті часи. Тим
самим він повернув із забуття імена багатьох
видатних українців, незважаючи на складні
умови цензурного режиму. Усе це даром не
проходить. Переслідування посилюються.
У 1973 року його звільнили з посади завідувача відділу історії музею, залишивши науковим працівником. У грудні 1981 року в П. Арсенича КДБ безпідставно вилучило значну
кількість літератури з історії України. Також
йому заборонили виступати з лекціями, під
час яких він активно пропагував історію та
культуру рідного народу, пробуджуючи в часи
застою у слухачів почуття громадянської гідності й національної свідомості.
П. Арсенич був справжнім колекціонером.
Як книголюб і філокартист він збирав рідкісні
видання книг, брошур, відозв часів національновизвольної боротьби 1914–1950 pоків. Унікаль
ною є збірка, присвячена Т. Шевченку,
І. Франку, Б. Лепкому та іншим відомим людям. П. Арсенич зібрав кілька колекцій листівок, зокрема поштівок з автографами видатних
діячів науки і культури та листівок ОУН-УПА
40–50‑х pоків XX ст. Зібрані музейником
експонати були представлені на багатьох філокартичних та букіністичних виставках у низці
міст України. Його філокартична колекція зна-
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ВІДРОДЖЕНИЙ ЛЯЛЬКОВИЙ ВЕРТЕП
Надія Супрун-Яремко
Жеплинський Б. М., Ковальчук М. М., Ковальчук Д. Б. Відроджений
ляльковий вертеп. – Л. : Галицька видавнича спілка, 2013. – 204 с. : іл.
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ках – на засланні в Зирянському ліспромгоспі
Томської області та в Пермі, у 1959–1969 роках – на Львівщині, від 1969 року – у Львові),
він здійснював два свої потужні покликання:
у галузях хімії й хімічної технології (має 25 авторських свідоцтв на винаходи) і бандурництва (як сольний і ансамблевий виконавець,
організатор, майстер, популяризатор, збирач,
дослідник-кобзарознавець). Мистецько-просвітницька діяльність п. Богдана посилилася
після виходу в 1992 році на пенсію, коли він
мав можливість цілком віддатися своєму хобі,
яке на той час поповнилось інтересом до народного театру і, як наслідок, спроектованим і
виготовленим першим варіантом відродженого
галицького лялькового вертепу. Науково-дослідний і проектний інститут сірчаної промисловості (місце останньої роботи п. Богдана,
де під його керівництвом почали працювати
перші ляльководи – співпрацівники інституту Ганна Юрків і Надія Шамлей), львівські
загальноосвітні школи № 18, 40, 75, 79, 81,
97 та деякі дитячі садки, виробничо-технічне
училище ПТУ № 4 (нині – Міжрегіональний
центр профтехосвіти художнього моделювання та дизайну), Політехнічний університет,
кафедра фольклористики Національного університету ім. І. Франка, церкви Вознесіння
Христового і Всіх святих українського народу
УГКЦ, Фонд св. Володимира, технічне училище в м. Новому Роздолі, села Воля Велика
і Раделичі Миколаївського району на Львівщині – таким неповним списком характеризується «вертепно-лялькова» діяльність Б. Жеплинського і його колег, що конкретизується
організацією галицьких вертепів, демонстрацією лялькових дійств і веселих розважальних
сцен нерелігійного змісту, участю у телефестивалях і конкурсах «Різдвяна феєрія», «Різдво

Книжка під такою назвою, що вийшла
друком у Львові, адресована етнографам,
історикам, фольклористам, діячам театру,
учителям, катехитам, студентам, також усім,
хто цікавиться українським народним мистецтвом. Її авторів, Богдана Жеплинського,
Дарію Ковальчук (Жеплинську), Мирослава
Ковальчука, – представників трьох поколінь
одного львівського родоводу і спільної інженерної професії (хіміка-технолога) – поєднує
безкорислива багаторічна творча діяльність у
галузі бандурництва і національного лялькового вертепу.
Феномен Богдана Михайловича Жеплинського полягає в тому, що все своє життя, де
б не мешкав чи перебував (у 1946–1950 роках – на навчанні у Львові, у 1950–1959 ро-
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разом», «Різдвяна зірка», «Горицвіт», також
вистав-спектаклів, не пов’язаних з Різдвяними традиціями, зокрема «Народний ярмарок»
з виконанням усіх ляльок-продавців та ярмаркових покупців.
Незмінним помічником і учасником «вертепних» подій є внук п. Богдана Мирослав
Ковальчук, який, успадкувавши родинну традицію, отримав не лише базову хіміко-технологічну освіту, а й прагнення до просвітницькомистецької практичної діяльності. Будучи
інженером відділення гірничо-хімічної сировини (ВАТ «Гірхімпром» м. Львова) Академії гірничих наук України, він, разом зі своїм
дідом-натхненником, розробив лялькову виставу-спектакль «Народний ярмарок», з якою
успішно виступає у різних установах Львова
і за межами області, також керує ляльковим
вертепом при церкві Всіх святих українського
народу, публікується в ЗМІ.
Дарія Богданівна Ковальчук (Жеплинська), будучи вчителем хімії та біології, референтом Катехитично-педагогічного інституту Українського католицького університету,
робить вагомий творчий внесок в актив родинної культурно-просвітницької діяльності
як автор публіцистичних статей, співавтор
книжок (у тому числі масштабного енциклопедичного довідника «Українські кобзарі,
бандуристи, лірники», написаного разом з
Б. Жеплинським), також організатор концертів, зокрема бандурних.
У підготовці до видання останньої публікації книжки «Відроджений ляльковий вертеп»
узяли участь усі три представники родини, що
і визначило оригінальність її структури, яка
конкретизується чотирма окремими розділами й додатками. У першому розділі надається
історичний огляд, присвячений історії походження (у ХVІІ ст.) і розповсюдження лялькових вертепів в Україні та їх відродження на
Львівщині в 1980‑х роках. Незважаючи на репресивні дії в період більшовицького режиму,
коли в Україні було заборонено колядування,
виступи живих і лялькових вертепів, а вертепні шопки та інша різдвяна атрибутика фізично
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знищувалися, багатовікова народна традиція
дещо завмерла, але для того, щоб заново відродитися напередодні розпаду СРСР. Початок
відродження вертепних дійств на Львівщині
пов’язується з іменем Володимира Шагала із
смт Нижанковичі, який, знайшовши напівуцілілу шопку свого прадіда, по пам’яті відродив більшу частину тексту лялькового дійства передвоєнного часу і на її базі заснував
свій ляльковий вертеп. Б. Жеплинський, у
1989 році працюючи над проектом першого
варіанту свого лялькового вертепу, за основу
взяв текст і сценарій відродженого В. Шагалом вертепу, але на відміну від його шопки,
зробив її двоповерховою з двома ляльководами. Після огляду інформації щодо практичної
діяльності відродженого лялькового вертепу
в другому розділі автори книжки детально
описують процес організації нових лялькових
вертепів – від створення ініціативної групи,
підбору учасників, виготовлення шопки, ляльок та інших додатків до написання сценарію,
розподілу ролей, організації виступів тощо.
У третьому розділі йдеться про популяризацію діяльності лялькового вертепу Б. Жеплинського і М. Ковальчука засобами друкованих періодичних видань, радіо, телебачення,
Інтернету, також надається список відеоматеріалів, який зберігається в архіві керівника.
Четвертий, найбільший розділ (с. 32–161),
складається з окремих статей, рецензій, хронікальних дописів Б. Жеплинського (12),
Д. Ковальчук (4), М. Ковальчука (5), а також інших авторів (16) про ляльковий вертеп і
конкретну діяльність вертепу ЖеплинськогоКовальчука. У науковій статті «Початкова семантика українських народних ляльок
та перехід її обрядових функцій в ігрові»
(с. 32–44) автор, доктор мистецтвознавства
О. Найден на розмаїтому етнографічному
й археологічному матеріалі визначає ритуально-обрядові архетипи антропоморфних
пластичних зображень, процес смислових і
образних їх змін, нарешті, перетворення на
ігрову й побутову дитячу ляльку. Кандидат
філологічних наук Й. Федас у статті «Укра-
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їнський вертеп як явище народної художньої
культури» (с. 84–89), вважаючи вертеп одним із видів фольклорного театру, тезисно
розглядає три аспекти цього поліелементного
художнього явища: генетичний (сплав традицій місцевої народної і ненародної культур),
структурний (відтворення через склад дійових осіб вертепу структури українського суспільства) та функціональний (зв’язок із системою народної святковості). Автори дописів
(у часописах «За вільну Україну», «Молода
Галичина», «Високий замок», «Львівський
залізничник», «Галицьке козацтво», «Ратуша», «Яворівщина») М. Пилипчак, О. Подольська, Л. Кіндратович, Б. Козловський,
Я. Коляса, Т. Вархоляк та інші висвітлюють
просвітницьку діяльність галицького вертепу
Жеплинського-Ковальчука під час святкування Різдва у Львові, що підтверджується
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вміщеними у розділах 5.2 і 5.3 записами з
книги відгуків (с. 173–176) та світлинами
(чорно-білими і кольоровими) з історії лялькового вертепу Б. Жеплинського (с. 176–192).
Особливу привабливість мають додаткові матеріали зі сценарієм галицького лялькового
вертепу (с. 162–172) і кольоровими світлинами ляльок Жеплинського як дійових осіб
його вертепу (с. 193–200), а також відеодиск
«Відроджений ляльковий вертеп», що складається із двох частин: «Історія відродження
галицького лялькового вертепу» (автор запису Омелян Ощудляк) і «Вистава лялькового
вертепу Б. М. Жеплинського».
Віримо, що рецензована книжка «Відроджений ляльковий вертеп» стане корисною
для багатьох діячів і прихильників української
народної культури як у їхній науковій, так і в
практичній діяльності.
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ТРА ДИЦІЙНЕ І НОВАТОРСЬКЕ У ЛЬВІВСЬКОМУ
ПИСАНК АРСТВІ
Віктор Ткаченко
Загайська Р. Писанка: традиції та модерний дискурс. – Л. : Апріорі,
2009. – 164 с. : іл.
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технологія виготовлення барвників; географія
побутування писанкарства; традиції та модерні пошуки; писанка в доробку львівських майстринь. У збірнику подано розповіді про писанкарок Г. Соломійчук, О. Тіменик, М. Могитич,
Р. Загайську, М. Іваницьку, З. Грегорійчук,
Г. Коваленко. У виданні вміщено матеріал під
назвою «Між традицією та модерном. Делегати ІІІ-го Міжнародного з’їзду писанкарів.
2007 р.», подано бібліографію, вступну частину
за авторством заслуженого майстра народної
творчості України Д. Пожоджука та переднє
слово Р. Загайської. Відомий дослідник писанкарства, автор багатьох статей із цієї тематики, Д. Пожоджук справедливо зазначив, що
«пропонований альбом “Писанка: традиції та
модерний дискурс” є першим в українській науці закликом до полеміки та дискусії і ставить
собі за мету подати якомога більше відомостей
про писанку та все, що пов’язане з нею: поезію,
малярство, ткацтво, кераміку тощо» [1, с. 10].
У Передньому слові Р. Загайська зазначає, що завдяки писанці, орнаментальним
символам, які на ній зображені, ми сьогодні
маємо певну інформацію про вірування наших
предків. З появою авторської писанки змінилося й співвідношення традиційного і нового
в орнаментиці, відбулося поєднання давнього та сучасного. Авторка перелічує прізвища дослідників писанкарського мистецтва
минулих років і сьогодення, подає коротку
історію проведення чотирьох Міжнародних
з’їздів писанкарів, які відбулися в Києві, Коломиї та двічі в Космачі. Не оминула увагою
вона й ушанування писанки в пам’ятниках та
архітектурі.
У розділі «Наші пракорені» Р. Загайська
виводить їх із часів трипільської культури. На

У 2009 році у Львівському видавництві
«Апріорі» було надруковано науково-популяр
не видання «Писанка: традиції та модерний
дискурс», під упорядкуванням Роксоляни
Загайської – писанкарки «за покликом душі
і серця». Насамперед варто зазначити, що це
одне з небагатьох гарно ілюстрованих видань.
Загалом в Україні за період з кінця ХІХ до
початку ХХІ ст. книг-альбомів, присвячених
писанці, видано одиниці. Серед них – праці
С. Кулжинського, Е. Біняшевського, О. Соломченка, В. Манько, Т. Коновал та Р. Загайської; із закордонних видань – альбом
З. Елиїва.
Слід зауважити, що упорядник розкриває
такі питання, як походження звичаю виготовлення писанок; символіка в писанкарстві;
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[1, с. 33]. Найбільше матеріалу в цьому розділі
присвячено місцю яйця в міфічних уявленнях
народів світу. Текст доповнюють ілюстрації зі
зразками трипільської, грецької та крітської
кераміки тощо.
Найцікавішим для початківців-писанкарів,
майстрів та багатьох зацікавлених є матеріал
про природні барвники, технологію їх виготовлення як в описовому, так і в табличному
варіанті. Заслуговують на увагу й кольорові
ілюстрації самих рослин, з яких можна приготувати фарбу для писанок.
Не менш важливою та цікавою є наступна
частина, у якій розглянуто географію української писанки. Варто відзначити таку особ
ливість цього розділу, як розміщення в ньому карти України з історико-географічними
районами розселення українців, доповненої
зразками старих автентичних орнаментів.
Р. Загайська розглядає 22 етнозони й регіони. Досить вдалим є ілюстративний ряд,
що значно доповнює матеріал. У ньому –
фрагменти карт з історико-географічно-етнографічними районами, орнаменти писанок,
фрагменти вишивок, рушників, малюнки та
вироби народних майстрів, що відображають схожість орнаментів різних видів декоративного мистецтва. На нашу думку, єдиним недоліком цього розділу є відсутність
яких-небудь коментарів щодо композиційноорнаментального та кольорового оздоблення
писанок різних регіонів, що однозначно збагатило б пропоновану працю.
Досліджуючи традиції та модерні пошуки
в писанкарстві, укладачка частково вже розглядала їх у попередніх розділах. Насамперед
ідеться про символіку писанок. І тут же Р. Загайська веде мову про використання в писанкарстві антропоморфного й рослинного «часто
згеометризованого орнаменту», зазначаючи,
що більшість рослин, які використовуються в
орнаментиці писанок, народ знає давно і застосовує їх при лікуванні різних захворювань.
Дослідниця розглядає й можливість консервації писанок, насамперед від втрати кольорової
гами орнаменту, за допомогою різноманітних
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її думку, підґрунтям може слугувати так зване піктографічне трипільське письмо, в основі
якого лежать елементи трипільського орнаменту. Писанкарка прямо вказує, що воно
«дуже схоже на писанкову орнаментику, якою
користуються писанкарі і сьогодні» і «цілком
можливо, що у ті давні часи на писанці передавалися цілі повідомлення, попередження, поради...» [1]. З першою частиною такого трактування важко не погодитися. Справді, значна
кількість орнаментальних мотивів, якими
оздоблюють писанку, має давнє походження
(не виключено, що саме трипільське). Однак чи можна їх уважати письмом? На нашу
думку, це малоймовірно. Безумовно, первісна
людина закладала в кожний зображений символ певне значення. Як повно воно відображає
змістове наповнення на писанці – сьогодні
не відомо. Таке твердження нагадує матеріал
про бродівську писанку, де кожна крапочка
чи лінія, трикутник або ромб мають словесне
й числове значення, що теж видається сумнівним [2]. Щодо другої частини твердження про
існування писанок серед носіїв трипільської
культури, то нами вже було висловлено думку про те, що писанок у них не існувало, найімовірніше, то були моделі злакових зерен [3].
Саме трипільські племена, про що Р. Загайська веде мову далі, перейшли до землеробства
й осілого скотарства. Вирощування зерна було
знаковою подією для тогочасного суспільства,
а отже, можна припустити, що саме йому вони
віддавали шану й приносили його в пожертву
своїм богам. Далі упорядник відзначає існування керамічних яєць-брязкалець у Київській Русі та подає семантичне значення найпоширеніших писанкових символів, наводить
фольклорні матеріали з легенд, загадок, казок,
у яких ідеться про писанку, Великдень тощо.
У наступному розділі дослідниця розглядає походження звичаю розписувати писанки,
подає декілька легенд, згідно з якими писанку
пов’язують із Воскресінням Ісуса Христа, та
зазначає, що «християни застали цей звичай
уже існуючим. Вони тільки подивились на нього з іншого боку – надали нового значення»
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писанка справді є унікальною мініатюрою народного мистецтва. Шедевральність писанок
усіх без винятку майстринь у цьому альбомі, їх
краса говорять самі за себе. Саме з їхньою допомогою і простежується модерний підхід писанкарок до композиційного вирішення орнаменту, образів, сюжетів, що ними зображені
на шкаралупі яйця, розкривається вдале поєднання традиційного й сучасного в орнаментиці писанки. Безумовно, кожна майстриня, а
радше – художниця, пройшла власний шлях
до цього мистецтва, як життєвий так і творчий, пропустила через серце саме розуміння
писанки та її довершеність. За ілюстраціями
бачимо, що сьогодні вже змінюється тематично-орнаментальне оздоблення писанки (із
суто народного орнаменту на історико-етно
графічні, патріотичні та інші сюжети). Знову
ж постає питання, чи є такий виріб власне писанкою, чи твором мистецтва?
Загалом це унікальне видання заслуговує
на увагу багатьох поціновувачів мистецтва писанки. На жаль, таких видань в Україні поки
що мало. Щоправда, за останнє десятиріччя
їх вийшло більше, ніж наприкінці ХІХ – у
ХХ ст., серед них і праця під упорядкуванням
Роксоляни Загайської «Писанка: традиції та
модерний дискурс».

1. Загайська Р. Писанка: традиції та модерний
дискурс. – Л. : Апріорі, 2009. – 164 с. : іл.
2. Підгірняк В. Бродівська писанка. – Броди :
Просвіта, 2008. – 40 с. : іл.
3. Ткаченко В. Розвиток українського писан
карства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. : регіональні

особливості, сучасні трансформації : дис. … канд.
іст. наук : спеціальність – Етнологія. 07.00.05 /
Віктор Ткаченко. – К., 2012.
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лаків. Що стосується модерного в писанкарстві, то, на жаль, Р. Загайська на цьому зосередила менше уваги, ніж нам хотілося б. Адже
сьогодні, у час нових технологічних можливостей, з’явилася велика кількість різнопланових писанок, виготовлених як традиційним
способом за допомогою писачка і воску, так і
нетрадиційними. Саме аналіз такого матеріалу дав би можливість визначити, чи є виріб
писанкою, чи вже суто художнім твором. Так,
Р. Загайська вказує, що сьогодні «писанкарки
пропонують свої варіанти цікавої подачі самої
писанки, створюючи цілі психологічно виважені, філософськи переосмислені композиції,
для кращого впливу на глядача» [1, c. 81], а
для здійснення своїх задумів використовують електричні писачки. Подає дослідниця й
інформацію про виготовлення протравлених,
карукованих писанок та зернівок. На жаль,
хотілось би більше отримати інформації про
модерні пошуки використання як писанки, так
і її орнаментики чи то у виробах, чи то в оздоб
ленні архітектури. Проте видання вдало допов
нено ілюстраціями з прикладами використання писанки.
Найбільшим в альбомі є розділ про львівських майстринь-писанкарок. Саме він викликає захоплення, інтерес і розуміння того, що
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озброєні терористи здійснюють силові захоплення адміністративних будівель, розгортають справжні військові дії проти України,
спрямовані на розкол держави й порушення її
територіальної цілісності.
Вочевидь, що ці військові вторгнення й
агресія Росії готувалися заздалегідь: була розроблена стратегія їх реалізації шляхом змови з
місцевими бізнес-елітами; підкупу й залучення
місцевого кримінального елементу та частини безробітної місцевої людності, вербування
керівництва силових відомств, проплаченої і
прирученої адміністративної та політичної верхівки регіону.
Регіональний олігархат, мотивований
передусім надіями на безконтрольне монопольне володіння місцевими природними ресурсами, у тому числі й багатими запасами
сланцевого газу поблизу Слов’янська, сподівається на відторгнення при допомозі Росії
цих областей від України та перетворення їх на
підвладні йому феодальні вотчини.
Інтенсивному розгортанню цього новітнього різновиду військового вторгнення сприяє і
неадекватність підготовки та технічного оснащення нашої армії, і відкритість українськоросійського кордону: адже військова доктрина
України трактувала Росію як братню державу;
думалося, що нема потреби проти брата озброюватися чи закривати кордони.
У ці тяжкі для народу дні науковці не можуть стояти осторонь, а намагаються в різні
способи сприяти відновленню миру, збереженню цілісності країни.
На наші звернення до вчених-гуманітаріїв світу з проханням сприяти протидії військовому вторгненню й відновленню миру в
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Складний і драматичний перебіг подій в
Україні (що розпочалися в столиці в листопаді 2013 року мирними мітингами громадян за
європейський вибір і демократичний розвиток
України і вилилися в кількамісячне протистояння між владою і народом) отримав несподіваний, украй деструктивний і загрозливий розвиток сьогодні. Ідеться передусім про збройне
протистояння на Сході України: влада Росії
(яка, як вірили українці, є братньою країною)
вміло скористалася політичною нестабільністю
та економічним ослабленням України і, порушивши всі міждержавні мирні угоди, вдалася
до агресії. Введення військ (без оголошення
війни) та анексія Криму Росією виявилися
лише прелюдією... Нині (з потурання влади
Кремля) засилаються з території Росії на Схід
та Південь України добре підготовлені диверсійні групи; триває постачання російської зброї
та навіть важкої військової техніки сепаратистам Сходу; унаслідок збройного протистояння
гинуть люди. Інспіровані політиками Кремля
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Україні відгукнулося чимало зарубіжних колег, у тому числі і з Росії. З огляду на події,
народознавці ІМФЕ провели Круглий стіл
«Сучасна ситуація в Україні очима етнолога»,
мета якого – з’ясування причини і природи
військового протистояння та пошук шляхів
його припинення.
Розуміючи роль внутрішніх передумов драматичних подій на Сході країни (політична нестабільність, економічні труднощі, соціальна
незахищеність населення (безправ’я, бідність і
безробіття), політичне всесилля й економічна
безконтрольність олігархату, тотальний визиск
ним населення; масована інформаційна кампанія та маніпулювання суспільною свідомістю,
пропаганда антиукраїнських настроїв серед
людності Донбасу; спекулювання приватизованими ЗМІ на регіональних відмінностях світоглядних уявлень і геополітичних уподобань
населення), усе ж не можемо ігнорувати ролі
зовнішнього чинника, який став додатковим,
штучно інспірованим каталізатором протистояння. Очевидно, що українці різних регіонів
обов’язково порозумілися б і не дозволили б
себе втягнути в криваві зіткнення, якби не було
і прямого, і опосередкованого втручання влади
Кремля. Нині, щоб відвести від себе відповідальність, дипломатія Росії пропонує свої «миротворчі послуги», намагаючись позиціонувати
себе відсторонено, «над подіями», а не як учасника чи ініціатора драматичних протистоянь *.
Водночас основним аргументом на виправдання свого втручання політична верхівка
Кремля називає «захист своїх співвітчизників» та нібито російську належність цих земель. Президент Росії В. Путін (ігноруючи
усталені у повоєнний період принципи світової
системи безпеки, узасадненої на визнанні територіальної цілісності й недоторканості кордонів) прямо заявив, що всі ці південно-східні

території України – це Новоросія, яка нібито
ніколи не була українською.
Проте факти і статистичні дані різних історичних періодів свідчать про інше. З огляду на їх актуалізацію і важливість, хоча б
побіжно і пунктирно (у вигляді довідки) наведемо окремі з них.
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Місто Стародуб, яке, за свідченнями визначного дипломата початку ХVІ ст. С. Герберштайна, було «одним з найславніших міст
Сіверського князівства» [9, c. 47] відоме тим,
що за часів козацької Української держави в
ньому було створено славетний Стародубський
козацький полк. Про етнічний склад населення Стародубщини красномовно свідчать дані
«Генеральной перечневой табели малороссийских и слободских полков» 1742 року, згідно
з якими, у Стародубському полку росіян нараховувалося 212, а українців – 20 480 осіб.
Винятково український характер населення
Стародубського та інших повітів регіону фіксує і «Список населенных мест Черниговской
губернии по данным 1859 г.», за яким із 86 766
усіх мешканців Стародубського повіту українці становили 84 773 особи; з 90 478 жителів
Мглинського повіту – українці – 86 406; з
113 637 жителів Новозибківського повіту –
українці – 76 137 [8, c. 91].
По поваленню Російської імперії населення цього регіону, як свідчать численні звернення до київської влади, проявило велику
активність, щоб домогтися його приєднання
до України. Проте до місцевого українського населення, яке декларувало прагнення до
об’єднання з Україною, більшовицьким урядом Москви було вжито репресивних заходів. Зокрема, Голова української делегації на
українсько-російських переговорах С. Шелухін повідомляв, що лише «в Мглині посадили
в тюрму 150 українців за те, що вони заявили
про своє бажання бути при Україні» [8, c. 92].
Вдавшись до військової агресії проти України, Москва відторгнула і приєднала до своїх земель українську Стародубщину, яка нині

* Ці миротворчі заяви, на тлі яких, за свідчен
нями ЗМІ, з території Росії в Україну продовжу
ють сотнями засилатися військові найманці та
постачатися озброєння (у тому числі й танки), ви
даються не чим іншим, як лукавством російської
дипломатії.
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1654 року Харків, згодом було сформовано
Харківський полк. У такий самий спосіб формувалися Охтирський, Балаклійський, Ізюмський та інші полки й слободи [2, c. 109].
Одночасно в освоєнні земель Слобідської
України, а також територій майбутніх Курської, Воронезької, Бєлгородської губерній
брали участь вихідці із центральних і східних
районів Росії. Проте основну частину переселенців на Слобожанщину становили українські селяни та козаки. Саме завдяки українському козацтву, яке відіграло важливу роль
в обороні південних рубежів Московської
держави, остання на середину ХVІ ст. зуміла
просунути свої кордони аж до земель Вольностей Війська запорозького. Про національне
співвідношення переселенців з України та Росії на Слобожанщину свідчить хоча б перепис
населення Харкова 1655 року: з 587 сімей поселення всі були козацькими. У найбільшому
на 1742 рік Острогозькому полку було: «великоросіян “рядових и разного звания людей”» –
444 чоловік; українців – 2 242 [8, c. 27].
Українська старшина організовувала свідоме освоєння Слобожанщини й колонізацію
цих земель шляхом «пожалувань», «скупки»,
«заїмок» тощо. Наслідком такої політики
української козацької старшини, а також стихійної колонізації цих теренів українськими
селянами, усупереч волі царської влади, стало
помітне домінування української людності на
значній частині Слобожанщини.
У 1763 році в окремих повітах Воронезької
губернії питома вага українців відносно всього населення була дуже високою: у Хоперському – 80,82 %; у Середському – 73,7 %;
у Павловському – 57,39 % [4, c. 115]. Такий
самий високий відсоток українців на землях
Слобожанщини зафіксовано й Першим всеросійським переписом 1897 року, згідно з яким, у
Харківській губернії українці становили 80,6 %
від усієї людності, а у Воронезькій – майже половину – 43,4 % [6, c. 387, 390]. До того ж в
окремих повітах Воронезької губернії, за даними
цього перепису, українці становили абсолютну
більшість населення. Зокрема, в Острогозькому
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входить до Брянської області. Посилена русифікація, відсутність умов для культурно-національного розвитку українців, репресії – усе це
спричинилося до того, що відсоток українців
на цих землях різко знизився. За переписом
1989 року чисельність українців у Брянській
області становила лише 1,8 % всього населення.
Через ординські навали та розорення земель історичної Сіверщини давнє українське
населення з них відступило. Лише з ХVІ ст.
розпочалася їх повторна українська колонізація селянами-втікачами та козацьким населенням. Першим, хто став на захист цих земель
від нападів кримської орди, був український
князь Дмитро Вишневецький з козаками-запорожцями, який 1559 року в битві переміг
«крымцов на Яйдаре близко Азова».
Активну участь у повторному освоєнні цих
земель взяли українські козаки, які після поразки національно-визвольної війни проти польського поневолення (зокрема, у битві під Берестечком) влилися в українські колонізаційні
потоки. Так, на початку ХVІ ст. козацький загін (до 1000 шабель) під керівництвом гетьмана
Я. Острянина перейшов на територію сучасної
Харківщини і в 1638 році осів на Чугуєвім городищі. Про масовість цих переселень свідчать
численні факти: 1652 року близько 1000 родин
з Батурина, Борзни, Ніжина, Сосниці, Бахмача, Конотопа переселилися на землі сучасного
Воронезького краю. Поселення виникали також південніше Бєлгородської лінії укріплень,
що була вибудована в 1633–1653 роках. Уздовж
цієї лінії виникло 20 міст-укріплень.
Оскільки і нові освоєні землі необхідно було
боронити від завойовників, то для створення
надійної оборони поселенці об’єднувалися в
полки. Зокрема, 1652 року на базі козацького полку з‑під Острога (у 1000 шабель) під
проводом полковника Івана Зіньковського
було створено перший на Слобожанщині Острогозький полк і засновано Острогозьк. На
основі загону Герасима Кіндратовича зі Ставищ Білоцерківського полку було створено
Сумський полк. З переселенців Правобережжя та Лівобережжя України, котрі заснували
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повіті частка українців становила 90,3 % всього
населення; у Бирючинському – 70,5 %, у Богучарському – 81,8 %; у Валуйському – 51,1 %.
Значна кількість українців мешкала в повітах
Курщини: скажімо, у Гайворонському повіті їх
було 59,4 % від усього населення, у Путивльському – 52,6 %, у Ново-Оскольському –
51,1 % тощо [6, c. 390]. Проте, здійснюючи в
пореволюційний час адміністративно-територіальне розмежування між Україною та Росією на
території Слобожанщини, російський уряд свідомо не враховував національного складу населення. Як результат, чимало українських селищ
Слобожанщини було віднесено до Воронезької
та Курської губерній Росії.
Після розвалу імперії на теренах Слобожанщини починається широкий український
культурно-національний та державницький
рух, спостерігається процес українізації. На
мітингах і маніфестаціях населення декларувало свою українську належність і вимагало
входження цих земель до України. Зокрема, в
Острогозькому повіті, Валуйках та інших містах відбулися українські з’їзди, які висловилися
про приєднання цих територій до України. Ось,
наприклад, фрагмент звернення учасників національного з’їзду Валуйського та Острогозького
повітів: «Український з’їзд частини Вороніжчини і селянський з’їзд Острозького повіту на Вороніжчині, визнаючи себе українцями, робить
заяву Центральній Раді і Російському Тимчасовому Правительству, що поділення України і
невизнання Слобожанщини є шлях контрреволюційний, протестує і домагається, аби українська частина Слобожанщини була прилучена до
автономної України» [8, c. 28–29].
У 1918 році українська делегація оголосила
пропозиції про розмежування з Росією по землях Воронежчини й Курщини, згідно з якими,
більшість районів, компактно заселених переважно українцями, мала би відійти до України.
З такими пропозиціями звернулися до Москви
і збори населення багатьох районів і повітів
цього краю. Проте російський радянський уряд
щодо України продовжував ту саму політику,
що була й за царського режиму. Як доповідав
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голова української делегації на переговорах із
Росією С. Шелухін, російських уряд «послав
по прикордонному районові озброєних агітаторів та ватаги червоної армії з кулеметами і, погрожуючи шляхом терору, став вимагати голосувати за Росію й під владу Совітського уряду.
Неслухняних били, розстрілювали, саджали по
тюрмах, залякували погрозами» [8, c. 29–30].
Більшовицька Москва на всіх етапах переговорів з Україною свавільно ігнорувала
пропонований Україною і прийнятий у світі
принцип міждержавного розмежування за
етнографічною (національною) ознакою, намагаючись вирішувати питання з позицій диктату. Відтак при визначенні кордонів України у
1917–1925 роках (за умови відвертого тиску з
боку Росії) до України не ввійшли периферійні
райони її історичних етнічних теренів (Стародубщина, ряд районів Воронежчини, Курщини, Бєлгородщини та ін.). Позбавлені будьяких умов культурно-національного розвитку,
зазнаючи переслідувань та фізичних репресій,
українці в цих регіонах були зросійщені і кількість їх катастрофічно зменшилася.
***
Важливою ділянкою українсько-російського міжетнічного пограниччя є територія сучасної Донщини. На кінець ХVІІІ ст. на території
від гирла Дону й до середньої Кубані (між Єйськом, Ростовом, Тихорецьком, Краснодаром,
на лівобережжі Кубані) українське населення становило переважну більшість. Початок
українського проникнення на нижньодонські
степи було покладено ще наприкінці 50‑х – на
початку 60‑х років ХVІ ст. військовим походом українських козаків під проводом князя
Вишневецького на штурм Азова. Збереглися
й донині на Ростовщині хутори, що названі на
честь славетного князя. А вже 1570 року загін
запорожців (5000 осіб), повертаючись із походу на Астрахань, зупинився неподалік фортеці
Азов і заснував місто Черкаськ. До початку
ХХ ст. значна частина Донщини була заселена українцями. Після завершення періоду громадянської війни до складу України ще входив
Шахтинський округ. Про кількість українців у
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Однак, незважаючи на українську етнічну
більшість населення, після революції Кубань
було включено до складу Росії. З 1920‑х – до
початку 1930‑х років тут спостерігається відродження українського культурно-національного життя. У краї нараховувалося 900 000
україномовних жителів, працювало майже
150 українських шкіл. Проте вже з 1932 року
почалися масові переслідування свідомої частини українства. Закривалися українські
школи, хати-читальні; українська література
спалювалася в людних місцях, було репресовано українських діячів культури, українських
представників місцевої влади. У ході так званого розкуркулення влада вдавалася до масових
депортацій українських селян з Кубані. Знач
них втрат зазнали українці Кубані і внаслідок
штучно організованого більшовицькою Москвою Голодомору 1933 року. У результаті переслідувань і масштабних репресій, учинених
тоталітарною владою Москви щодо «братнього українського народу», в етнодемографічній
структурі населення Північного Кавказу відбулися зміни. Зокрема, якщо тільки на суцільно заселених українцями землях Північного
Кавказу українців у 1926 році нараховувалося
2,5 млн (а на території розсіяного проживання
мешкало ще 0,6 млн українців), то на 1989 рік
кількість українців краю скоротилася більше
аніж у 6 разів і становила лише 479,4 тис. осіб.
Отже, на оформленні північно-східних та
східних кордонів України з Росією позначилися як пряма військова агресія більшовицької
влади Росії проти України, так і різноплановий
дипломатичний тиск та довільне, тенденційне
трактування історичних і етнодемографічних
реалій російським урядом. Унаслідок цього,
як справедливо зазначає член-кореспондент
НАН України В. І. Наулко, «мільйони компактно розселених українців залишилися поза
Україною – у суміжних регіонах Кубані, Північного Кавказу, Приазов’я, Центрально-Чорноземного регіону тощо» [5, c. 16]. На українських землях, які відійшли до Росії (Північна
Слобожанщина, частина Ростовської області
(Таганрозька і Шахтинська округи), західна
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національному складі населення ряду районів
Шахтинського та Таганрозького округів на період 1924 року свідчить хоч би така статистика:
Голодаївський район – 77,9 %;
Катеринівський район – 82,5 %;
Матвієво-Курганський район – 84,7 %;
Федорівський район – 56,9 %.
Утім, державно-національне розмежування
між Україною та Росією відбулося згідно з рішеннями радянської Москви, за якими до Росії
перейшли Шахтинська і Таганрозька округи [8,
c. 71–72]. З часу, відколи українські етнічні території були передані до Північно-Кавказького
краю РСФСР, українське населення знову, як
і за царського режиму, було позбавлене можливостей розвиватися на національній основі та
здобувати освіту рідною мовою. Нарком освіти
УСРР М. Скрипник із цього приводу зазначав:
«В Таганрозькій окрузі, де українське населення складало 71 %, після передачі цієї округи зі
складу УСРР до Північно-Кавказького краю
РСФСР, кінець-кінцем закрито всі українські
школи, і зараз там немає жодної української
школи» [8, c. 77–78].
***
На південь і південний схід від Дону сформувалася велика, освоєна українським людом
територія, відома під назвами Кубань, або
Малиновий Клин. У 1792 році сюди було переселено українське Чорноморське козацьке
військо. Чорноморські козаки заснували тут
40 курінних селищ. На початку ХІХ ст. на
Кубань було переселено ще 50 000 козаків з
родинами (з Полтавщини й Чернігівщини).
Освоєння цих земель українцями продовжувалося і впродовж наступних років. Зокрема, у
другій половині ХІХ ст. на Кубань переселилося ще 250 000 чоловік. Наприкінці ХVІІІ ст.
майже все населення Кубані було українським.
Очевидці так описують край початку ХХ ст.:
«Кубанщина – переважно український край.
Більша частина козаків вийшла із Запоріжжя
і тільки за Кубанню починається якась мішанина, бо там приписано до війська кілька тисяч
селян донських та азовських козаків і миколаївських солдатів» [7, c. 105].
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яких проживало близько 200 000 чоловік. На
південь від Запорожжя у Причорномор’ї та
Криму жило близько мільйона українців.
На Запорожжі виробилися демократичні
форми правління і фермерський спосіб землекористування. Існування Запорожжя з його
демократичним державним устроєм та своєрідним способом господарювання перешкоджало
реалізації далекосяжних геополітичних намірів
Російської імперії – вийти до Чорного моря.
Тому царат, використавши козацьку військову силу й майстерність у боротьбі проти татар,
взявся за фактичне знищення Запорожжя та
витіснення української людності з освоєних нею
земель. У контексті російського проникнення до
Чорного моря у ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
розпочинається нова хвиля колонізації краю.
На добре облаштованих та загосподарьованих
козацьких землях 1764 року царська влада насаджує нове територіально-адміністративне
формування під назвою «Новоросія». Звідтоді
починається цілеспрямована політика русифікації краю, що супроводжувалася загарбанням
козацьких земель та передачею їх на пільгових
умовах колоністам з Європи та Росії, а також
роздаровуванням їх царським вельможам. Запорозьких козаків переселяли у віддалені райони (спочатку в міжріччя нижньої течії Південного Бугу і Дністра, а згодом – на Кубань),
де вони за умов посиленої русифікації втрачали
свою національну ідентичність.
На землях українських козаків були створені також (крім Новоросії) Нова Сербія
(охоплювала територію сучасних північної частини Кіровоградської та південну частину Черкаської областей) та Слов’яно-Сербія (охоплю
вала південно-східні терени сучасної України.
Численні архівні матеріали (колективні скарги
українських селян) засвідчують, що іноземним
і російським колоністам російська влада часто
відводила на південних теренах України землі
цілих козацьких поселень, фактично витісняючи останніх з їхніх садиб та розоряючи їх. Українських селян, порівняно з іншими категоріями
колоністів, позбавляли пільг, чинили на них усілякий економічний тиск.
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Кубань (Краснодарський край), за даними
перепису 1926 року, українців нараховувалося
3 млн 357 тис. осіб, що становило 66 % всього населення цих земель. За В. Кубійовичем,
ці українські етнічні землі – велика суцільна
неросійська територія, відторгнута Росією від
України, що була «включена до Росії навіть
без прав автономної республіки чи автономної області; в ній українці не мають жодних
національних прав, немає українських шкіл...
української преси і книжок, а приплив українського друкованого слова і взагалі культурних
зв’язків з УРСР – утруднений» [3, c. 52].
У зловісні пореволюційні десятиліття до
українців цих східних українських етнічних
земель були застосовані найжорстокіші фізичні розправи й масові депортації, унаслідок яких
кількість українців на пограниччі Росії з Україною, Північному Кавказі за 1926–1939 роки
зменшилася з трьох з лишком мільйонів до
0,3 млн.
***
Істотним аспектом процесу формування
української національної території є національно-українське відвоювання нижньодніпровських просторів і Причорномор’я. Повторне освоєння українських степових районів
було пов’язане з виникненням та існуванням
Запорозької Січі та залюдненням краю козацьким населенням (ХVІ–ХVІІІ ст.). На
першу половину ХVІІІ ст. кордони Запорожжя по Лівобережжі на півночі сягали річки
Орелі (притоки Дніпра), на півдні – річки
Конки, на сході – вони простягалися до нижньої течії Дону, невеличкою територією між
Бердянською косою і гирлом Кальміусу безпосередньо виходили до Азовського моря.
Ці кордони земель Запорожжя, якими
Запорозька Січ фактично володіла з початку
ХVІ до кінця ХVІІІ ст., були закріплені за козаками спеціальним указом польського короля
Стефана Баторія від 1576 року, а пізніше –
підтверджені іншими польськими королями
та московськими царями. На освоєних запорожцями землях виникло 8 паланок – регіональних осередків господарської діяльності, у
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Зокрема, лише в 1929–1930 роках з українських сіл було вивезено понад півтора мільйона
так званих куркулів – кращих господарів разом з родинами – до Сибіру та на північ Росії.
Оскільки депортувати все населення в режиму
не вистачило потуги, то решту вирішено було замордувати голодом. Підтвердженням того, що
винищення українства голодом було цілеспрямованою акцією більшовицької Москви, є зізнання помічника Сталіна в Україні – Менделя
Хатаєвича, який у 1933 році керував кампанією
зернозаготівлі: «Між селянами і нашою владою
точиться жорстока боротьба. Це боротьба на
смерть... Голод довів їм, хто тут господар. Він
коштував мільйони життів...». Унаслідок зорганізованого Москвою штучного голоду в 1932–
1933 роках українське село втратило, згідно з
даними різних джерел, від 4 до 7 млн життів.
Водночас винищувалися як інтелектуальний
потенціал нації, так і національні кадри в уряді
та партії. Замість знищених національних керівних кадрів в Україну було надіслано десятки
тисяч більшовицьких функціонерів з Росії.
Звільнивши «життєвий простір», більшовицька Росія зорганізовує посилену колонізацію України росіянами. Намісник Москви в
Україні П. Постишев, один з основних організаторів українського голокосту, видає розпорядження про заселення росіянами спустошених
внаслідок голоду українських сіл. «Повідом
лення Всесоюзного переселенського комітету при Раднаркомі СРСР про переселення на
Україну колгоспників з інших територій країни»
засвідчують, що на кінець грудня 1933 року
кількість переселенців з Росії у порожні після
Голодомору українські хати Одещини, Дніпропетровщини, Донеччини та Харківщини становила 117 149 осіб. Під грифом «Секретно»
начальнику ГУЛАГ ОГПУ тов. Берману повідомлялося, що на 28 грудня 1933 року план
перевезень колгоспників з Росії в Україну виконаний на 104,7 %. Це було 21 856 селянських
господарств із Горьківської, Івановської, Центрально-Чорноземної областей Росії. Документи свідчать, що для новоселів уряд створював
щонайкращі умови, надаючи всілякі пільги й
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Проте, незважаючи на антиукраїнську
політику царату щодо колонізації півдня та
південного сходу України, кількість українців у краї невпинно зростала. Уже на кінець
ХVІІІ ст. українці становлять переважну
більшість населення краю (понад 70 %). Зокрема у 1763–1764 роках українці становили 74,8 % населення Новоросії, росіяни –
12,05 %, «волохи» – 9,19 %, серби – 2,08 %,
поляки – 0,83 %, болгари – 0,24 % тощо. Із
загального числа населення Новоросійського
краю 1773 року – (107 143 чоловік) – українці
становили 65 259, а росіяни – 39 496; волохи – 2 471 осіб [2, c. 105].
«Материали для географии и статистики России. Херсонская губерния», видані
1863 року, засвідчують, що близько 75 % населення Херсонської губернії, до складу якої
входила територія нинішніх Одеської, Миколаївської, Кіровоградської областей і правобережної частини Херсонської області, у
1852 році становили українці. Навіть у самій
Одесі на цей час росіяни за чисельністю були
лише на п’ятому місці.
Отже, усупереч натискам сусідніх народів,
український народ у цілому зумів відстояти
основну частину своїх етнічних земель, освоюючи водночас степові простори на Сході й Півдні. Відзначимо, що цілеспрямована політика
русифікації Півдня України, яка особливо інтенсивно проходила в роки радянської влади,
істотно вплинула на етнодемографічні характеристики населення Сходу та Півдня України.
***
У пореволюційний час розпочалася нова
величезна хвиля міграції росіян в Україну, насамперед на схід та південь республіки. Цьому процесу передувала здійснена російським
більшовицьким урядом політика геноциду щодо
українського етносу. Основний удар було спрямовано проти українського селянства, яке становило понад 90 % усіх українців. Під гаслами
боротьби проти куркульства значна частина
селян фактично була оголошена поза законом,
позбавлена будь-яких прав, піддана фізичному
знищенню або депортована за межі України.
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населення 1989 року, майже половина росіян
України народилися поза межами України, тобто були мігрантами [див.: 1, с. 146–147].
Особливо інтенсивний приріст росіян за період з 1959 по 1979 роки спостерігався в Донецькій та Луганській областях. Так, якщо в
Донецькій області приріст українців становив
254 433 осіб, то росіян – 624 138; а в Луганській відповідно 56 408 і 272 013 осіб. Якщо
врахувати, що середня народжуваність (темпи природного приросту) у росіян та українців
практично однакова, то стає очевидно: причиною швидкого збільшення кількості росіян у тогочасній Україні було цілеспрямоване їх масове
переселення в цю республіку з‑поза її меж.
Щодо чисельного співвідношення українців і росіян у південних областях України, то
дані переписів населення Одеської, Миколаївської та Херсонської областей за 1989 рік
ілюструють переважання українців. Зокрема,
українці в цих областях відповідно становили
54,6 %; 75,6 %; 75,8 %, а росіяни – 27,4 %;
19,4 % і 20,2 %. Сьогодні українці на теренах
колишньої так званої Новоросії, як і в інших
областях України, становлять абсолютну більшість. Проте є досить значним відсоток росіян
в індустріально розвинених областях з високою
питомою вагою міського населення (за переписом 1989 року): 45 % – у Луганській, 44 % –
Донецькій, 33 % – Харківській, 32 % – Запорізькій тощо. Хоча протягом двох останніх
десятиліть намітилася дещо інша тенденція: за
переписом 2001 року кількість росіян в Україні за часів незалежності скоротилася і становила 8 млн 334 тис. осіб (17 % від загальної
кількості населення).
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матеріальну допомогу. Унаслідок цієї експансіо
ністської політики більшовицької Москви під
кінець 1930‑х років кількість росіян в Україні
збільшилася майже вдвічі.
Дослідники справедливо зазначають, що
за радянських часів більшовицькою владою
використовувалися ті самі, що й за царату,
мотивації цілеспрямованої міграції росіян в
Україну – забезпечення російського впливу в
ключових індустріальних і політичних центрах
неросійської республіки. Так, у 1921–1922 роках робочу силу на шахти Донбасу вербували головно з Росії; «цілеспрямовані заходи з
метою перемішування національного складу
населення здійснювалися протягом усіх років
існування СРСР» [1, c. 146].
Очевидно, що в пореволюційний період чисельність росіян в Україні швидко зростає не за
рахунок їх природного репродуктивного розвитку, а внаслідок міграцій у великі міста та
промислові центри з-поза меж України. Якщо
в 1917 році в Україні в сучасних її межах налічувалося 3 млн 20 тис росіян (9,9 % від усього населення), то 1939 року їх чисельність зросла до
4 млн 315 тис (10,4 %), а в 1989 році їхня кількість зросла до 11 млн 355 тис (22,1 %). Тільки
за період 1926–1989 років чисельність росіян
в Україні зросла у 4,3 рази. Про інтенсивну міграцію росіян в Україну, зокрема в повоєнний
період, свідчать дані переписів 1959 та 1989 років. Приріст росіян в Україні (4 264 769 осіб) за
зазначене тридцятиріччя був майже такий, як і
приріст українців (5 260 560), незважаючи на
те, що стартова кількість росіян 1959 року була
майже в 5 разів меншою, аніж українців. Важливо зазначити, що, згідно з даними перепису
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3. Кубійович В. Зміни національних відносин в Україні у ХХ столітті // Народна творчість та етногра
фія. – 1996. – № 1.
4. Махнова Г. П. Чисельність і склад українського населення Росії в 60‑х роках ХVІІІ ст. // Україн
ський історичний журнал. – 1965. – № 2.
5. Наулко В. Український етнос у часі і просторі // Берегиня. – № 1. – 1992.
6. Русов А. Статистика украинского населения европейской России // Украинский народ в его прош
лом и настоящем. – С.Пб., 1916.
7. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – К., 2000.
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політичне буття. То чи варто (уже не вперше)
Росії порушувати принцип територіальної цілісності інших держав і відкривати «скриньку
Пандори»? Як тут ще раз не згадати народну
мудрість: «Не бачить сова, яка сама!».
Ті ж, хто прагне посіяти розбрат між громадянами України повинні пам’ятати, що «посієш вітер – пожнеш бурю». Адже більшість
російської за походженням людності України
давно визначилися щодо свого українського
громадянства і є патріотами нашої держави.
З українцями їх пов’язує спільна історична
доля на благодатній українській землі. Благополуччя ж народів визначається не обсягами
територій, а рівнем економічного розвитку,
дотриманням принципів демократії і рівності
громадянських прав і свобод.

Е

Цю статистику ми наводили не задля докорів російській спільноті (бо українці раді
всім, хто приходить на їхню землю з миром)
і не задля того, аби виставити нашим сусідам
територіальні претензії (Україна поважає територіальну цілісність інших держав), а задля
спростування безпідставних звинувачень нашої держави з боку Росії.
Що ж до мотивації агресії Росії проти
України, то в її основі, поза сумнівом, лежать
імперські амбіції політичної еліти цієї країни
та бажання перешкодити реалізації євроінтеграційних устремлінь України. Проте така
державна політика не має нічого спільного ні
з демократією, ні з добросусідством. Подібна
геополітична мотивація неоголошеного, проте
реального втручання (в тому ж числі і військового) Росії в Україну, унаслідок якого зростає
ескалація конфлікту, порушено територіальну
цілісність останньої, гинуть українські громадяни, є недобросусідською і недалекоглядною.
Сподіваємося, що російському народу не забракне мудрості, аби зрозуміти згубність недружньої політики чинної влади проти сусіднього слов’янського народу і вистачить політичної
волі зупинити її. Адже Росія сама є вкрай нестабільною політичною системою, яка об’єднує
сотні різноетнічних і різноконфесійних народів,
які живуть, що важливо, на своїх споконвічних
етнічних територіях – історичних батьківщинах. Як відомо, багато з них (народи Поволжя,
Кавказу, Сибіру) у різний спосіб уже заявляли про своє право на самостійне державно-

***
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Утім, найважливішими і найзагрозливішими
є геополітичні наслідки російського вторгнення: Росія порушила післявоєнний світоустрій
і принцип суверенітету народів та недоторканість кордонів інших держав. «Локальна війна» * Росії проти України може покласти початок глобальної Третьої світової війни за переділ
світу. Розуміючи цю небезпеку, на події в Україні відгукнулися вчені різних країн.
Нижче подаємо міркування щодо них
науковців Українського етнологічного центру (УЕЦ) та етнологів з інших установ,
висловлені під час Круглого столу, а також
наводимо думки з приводу подій в Україні
наших зарубіжних колег.
*

За визначенням генерала В. Гречанінова.

Учасники Круглого столу (зліва направо): Н. Литвинчук, О. Піскун, В. Ткаченко,
В. Борисенко, В. Скляр, О. Шевчук, Н. Стішова, К. Онуфрійчук
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ский полк на защите Российской империи»).
Про те, що він створений ще в часи Запорозь
кої Січі, не йдеться. На питання: «Якої ви
національності», – інформатори відповідають: «Мы в России – русские». Експертна
етнографічна оцінка побуту краю показує,
що і в матеріальній, і в духовній культурі населення Стародубщини переважають цілісні
системи й окремі елементи, притаманні поліському варіанту української культури. Але
самосвідомість переважної більшості населення вже змінилася.
Подібні процеси русифікації відбувалися
не лише на відрізаній від України території.
На Півдні й Південному Сході України процес русифікації був так само інтенсивний.
З 1930‑х років поступово збільшувалася кількість російських шкіл (замість українських),
а в районах локального розселення інонаціонального населення в школах з поглибленим
вивченням мови й історії національної меншини викладання велося російською мовою.
У незалежній Україні мовно-культурної
дискримінації ні росіян, ні інших народів не
існує, проте мовним питанням спекулюють
несумлінні політики й до сьогодні. При цьому слід наголосити, що на Майдані поруч
стояли люди як україномовні, так і російськомовні. І росіяни, і євреї, і кримські татари –
громадяни України. Вони вийшли на мирний
протест проти обману влади, яка на словах
оголосила європейський вектор України, а
насправді саботувала процес входження до
ЄС, нехтуючи національними інтересами,
систематично «здавала» Україну Росії. На
Майдані боротьба йшла проти авторитаризму й корупції влади за демократичні перетворення у країні. Народ переміг у прагненні
свободи і збереження людської гідності. При
цьому відбулося піднесення патріотизму, і
гімн України став неформальним символом
визволення від тоталітаризму. Ці події підняли престиж України в Європі і світі, проте зачепили імперські амбіції лідера сусідньої
північно-східної держави. Незаконне захоплення Криму відбувалося під гаслом захис-

Лідія Артюх, канд. іст. наук,
провідний наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської обл.)
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Розглядаючи причини конфліктної ситуації на Південному Сході України після Майдану, слід згадати історію України у складі
СРСР. Усі етнічні спільноти, що входили
до Радянського Союзу, піддавалися, як тепер кажуть, інформаційній війні, війні проти
збереження ними національної ідентичності.
Усім громадянам СРСР навіювалася теза, що
з’явилася «нова історична спільність – радянський народ». Так само вперто впроваджувалося кліше про «старшого брата» (російський
народ), усупереч історичній правді, оскільки
Київська Русь існувала значно раніше Московської. Зрештою, якась частина населення
країни в це повірила чи принаймні засвоїла цю ідеологію. Як писав В. Маяковський:
«Дыра в ушах не у всех сквозная – другому
может запасть». Зі своєю колегою Галиною
Бондаренко я працювала на Стародубщині,
давній українській козацькій землі. У часи
перекроєння кордонів при створенні СРСР
чотири великих повіти Чернігівської губернії
(власне історична Стародубщина) були віддані Російській Федерації й утворили Брянську
область. Протягом 70 років радянської влади
і після розпаду СРСР за відсутності українських шкіл, училищ і вишів, за повного ігнорування національно-культурних інтересів
населення Стародубщини українці майже пов
ністю втратили національну самосвідомість.
У музеях присутні стенди про козацьке ми
нуле краю, але... з часів Петра І («Стародуб
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ту російських громадян. Подібний сценарій
планується втілити в життя і на Південному
Сході України. Озброєний місцевий криміналітет за підтримки диверсійних груп із Росії
проводить сепаратистський псевдореферендум, за результатами якого може відбутися
захоплення й цієї території України. При цьому, за даними соціологів, третина населення
Донбасу з утраченими проявами національної
ідентичності, піддавшись інформаційній атаці російських ЗМІ, активно чи пасивно допомагає сепаратистам.
Одним із важливих методів протидії сепаратизму і, зрештою, втрати частини території України з більшістю населення, яке не
виявляє бажання стати громадянами іншої
країни, є збільшення українського інформаційного поля, роз’яснення проукраїнському
населенню цілей Майдану, розвінчування
міфів про Бандеру і Правий сектор. Адже
останні чотири роки країною керували не міфічні «бандерівці», а саме вихідці з Донбасу.
Саме їх народ вимагає притягнути до відповідальності за розкрадання казни країни, за
нехтування інтересами своїх громадян. Нинішня тимчасова влада за кілька місяців не
здатна навести повний порядок у розкраденій
країні з корумпованою міліцейською верхівкою та неналежно озброєною армією. Систематично й переконливо слід пояснювати,
що саме від кожного громадянина будь-якої
національності й релігії нині залежить майбутнє держави. Сьогодні в кожного є право
вибору того президента, якого він вважає
гідним представляти його інтереси, і того
депутата, який під контролем громадськості
буде працювати на збагачення країни, а отже,
кожного з нас. Щодо боротьби з тероризмом
на Сході, то слід змінити склад корумпованої
верхівки силовиків, і не на принципах партійних квот або територіальної, етнічної чи іншої вибірки, а на принципах професіоналізму
й відданості справі. Будь-які озброєні бандитські угруповання мають бути роззброєні,
розформовані, а їхні очільники повинні відповісти перед законом.

Валентина Борисенко, д-р іст. наук,
професор, зав. АНФРФ ІМФЕ
(родом із с. Хижинці Вінницького р-ну
Вінницької обл.)
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У сучасному глобалізованому світі, де високий ступінь технічної інтеграції, дедалі сильніше
постає культурний феномен національної ідентичності. Багато міркувань і пересудів виникає
із цього питання на побутовому рівні через недостатнє осмислення суспільством процесів, що
відбуваються, та через незнання власної історії.
Безперечно, що серед багатьох причин сучасних конфліктів на Сході та Півдні України
головною є відкрита агресія войовничого сусіда – Російської Федерації з підкупом нечисленної групи українських громадян.
Крім політичної складової подій, виразно
постає й соціальна, бо невдоволеність життям,
особливо молоді, кличе їх на проплачені «под
виги» проти своєї країни і свого ж народу. Та
схильність до співпраці з окупантом і боротьба
з українськими цінностями, символами України, убивство людей за українську мову, підкреслюємо нечисленних груп проросійськи налаштованих громадян України, є результатом
багаторічної асимілятивної політики з боку
Російської імперії, яка особливо посилилася в
повоєнний час. Посилену увагу приділяли промисловим південно-східним регіонам, де натиск
зросійщення був таким потужним, що викликав
супротив української інтелігенції. Вихідцями з
Донбасу є відомі українські вчені, письменники, поети, правозахисники, які першими забили
тривогу про насильницьку асиміляцію українців. Серед них – Іван Світличний, Іван Дзюба,
Василь Стус, Олекса Тихий та ін.
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Асиміляційна політика, яку проводив Радянський Союз щодо інших народів, викликала природну занепокоєність і протести. Не випадково в грудні 1964 року група українських
комуністів звернулася до комуністів усього
світу, декларуючи тривогу за долю свого українського народу. Вони писали: «Величезний
пропагандистський апарат партії невтомно
твердить про рівноправність і дружбу націй
в Радянському Союзі, про повне й остаточне
розв’язання в СРСР національного питання.
Насправді ж під маскою великих ідей інтернаціоналізму і братерства народів ведеться
груба, нахабна своїми методами і розмірами русифікаторська колонізаційна політика Моск
ви. Російський великодержавний шовінізм
розпалюється планомірно і цілеспрямовано,
він поглинає великі матеріальні і духовні ресурси держави, він – хочемо заявити на весь
світ – становить щораз більшу загрозу мирові
і безпеці народів, він стає справжнім прапором
найбільшої в світі імперії...». Лист написано понад 40 років тому, проте актуальність проблеми лише зросла. Далі в зверненні зазначено:
«Так, на Україні в державних установах майже
не вживається для ведення справ українська
мова. Русифікуються дитячі заклади, школи.
Середні та вищі учбові заклади зрусифіковані
майже повністю, за винятком хіба українських
відділів філологічних факультетів...» (Історія
України. Хрестоматія. – К., 2013. – С. 842.).
Величезну шкоду асиміляції народу на своїй
землі, денаціоналізації теоретично обґрунтував відомий славіст О. Потебня, який ще в
ХІХ ст. писав про те, що витіснені національні
почуття не заміняються іншими, денаціоналізація веде до жорстокості, аморальності, до
мерзотності. Його теоретичні розробки тепер
проявилися в південно-східних регіонах. З нечуваною жорстокістю терористи розправляються з усіма, хто має українські почування,
упроваджуючи політику «етногеноциду».
Україномовне населення все автоматично
маркується як «бандерівці». Про таке С. Бандері, мабуть, і не снилося. Звідки ж їм знати,
що Степан Бандера походив із сім’ї священика,
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що після проголошення незалежності України
був відразу заарештований німцями і просидів
роки у в’язниці.
На відеозаписах та з екранів телевізорів бачимо, як хлопчину з Кривого Рогу схопили на
вулиці (він пішов лише поглянути на Майдан)
і били, приказуючи: «Бей хахла»; роздягненого
хлопця з Майдану штрикали ножем і запитували: «Ну и что тебе дал твой Бендера?». Військового, який народився і виріс у Севастополі,
окупант, закликаючи здатися, назвав «бандеровской швалью». Як українців тепер тільки
не принижують, маркуючи: «хахли», «націоналісти», «бандеровці», «фашисти», «радикали»,
«екстремісти». Отже, московські ідеологи зумисне прагнули змінити нашу ідентичність на
нашій же землі – з українця на хахла і бандерівця. А ми, попри все, навіть до представників інших етнічних груп, лагідно звертаємося: «доню
чи синку», толеруючи їхній культурі і мові.
Під час етнографічних експедицій (мною
охоплено понад 500 сіл) я вивчала культуру,
звичаї та обряди поляків, греків, болгар, які
проживають у різних областях компактно або
в змішаних селах. Власні спостереження переконали мене, що більшість населення України,
незалежно від етнічного походження, освіти,
соціального стану, доброзичливо ставиться до
етнічних українців і любить Україну. Складніше справа виглядає з явною меншістю денаціоналізованих українців та певної частини
шовіністично налаштованих представників
різних етнічних груп. Асиміляція українців
та інших етнічних груп у Російській імперії і
Радянському Союзі була надто потужною
і здійснювалася жорстокими засобами. На
провладних мітингах на Сході один молодик
кричав: «Так ми ж почті рускіє». Головне, що
«почті». Подібні до нього люди найбільше бояться не злочинців, які вбивають мирних людей, а україномовних міфічних «бандерівців».
Поряд із цим «почті рускім» стояв його колега
з написом: «Ми за Януковича». Як адекватна
людина, навіть росіянин, може бути «за» за
вбивцю? Вони не знають своєї історії, культури і не ставлять собі питання, коли й чому вони
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стали «почті». Що це за національна ідентичність «почті рускіє»? Вона утворилася в ході
насильницької політики русифікації протягом
тривалого історичного періоду після приєднання України до Росії, але найжорстокіше проводилася за радянських часів. Бачимо, що в
Луганському обласному державному архіві всі
звіти з районів про стан сільського господарства 1920–1930-х років написані українською
мовою. Та згодом усі школи масово переводилися на російську мову навчання не лише в
містах, а й у селах, особливо Півдня і Сходу
України, мотивуючи це саме тим, що там живуть різні етнічні групи та ігноруючи при цьому українську більшість. Знаний академік Іван
Дзюба у 1972 році написав листа до ЦК КПУ
й додав до нього аналітичний матеріал «Інтернаціоналізм чи русифікація? Висновок комісії
ЦК КП України був суворий; вона вважала,
що «з позицій буржуазного націоналізму розглядає Дзюба і питання про мову. Існування
другої мови – російської – у вжитку народів
СРСР, всупереч фактам, він вважає прямою
загрозою цим мовам і народам, двомовність
називає “зашморгом на шиї народів”». Сучасні політики в пошуках нібито компромісу обговорюють питання статусу російської мови
як регіональної, чим програмують зашморг на
шиї українців південно-східних регіонів, які,
за переписом становлять більшість населення
краю. Такі дії можуть призвести до ще більшої
загрози анексії нашої території, бо сусіди, щоб
захистити «рускоязичних», прийдуть відбирати наші землі.
З 1975 року Москва заборонила подавати дисертації, написані українською мовою.
Усі науковці також поступово зросійщувалися, а водночас змінювали і свою національну
свідомість. Їхньою адресою був «не дом и не
улица, а Советский Союз», вони ставали «поч
ті». Сьогодні маємо проблему саме з оцим несвідомим денаціоналізованим контингентом
людей, коли вони просто «почті» за національною ідентичністю. А щодо етнічних росіян,
яких переселили спеціально сюди після Другої світової війни, то вони мають вибір і право
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повернутися на історичну батьківщину (у разі
такого вже неприйняття всього українського).
Згадаймо, що український народ вже невпинно проявляв свою толерантність і повагу
до етнічних груп. Так, у 1920‑х роках в Україні
було створено польські, єврейські, болгарські
та інші школи, видавалися підручники, періодика. Однак радянська влада побачила небезпеку в розвиткові етнічних культур і вже на початку 1930‑х років жорстоко згорнула будь-які
прояви національних осередків, як, зрештою,
і українізацію. Інтелігенцію різних етнічних
груп було репресовано. Почалася тотальна
русифікація всього населення України, яка,
на жаль, досягла значних успіхів, найбільше
на Сході та Півдні України. Там скоротилися
години на викладання історії України, за роки
незалежності не було створено жодної кафедри
етнології, де б вивчалася культура українців та
інших етнічних груп.
За переписом 2001 року, в Україні офіційно
проживає 77,8 % українців (від усього населення республіки), серед яких 82,2 % вважають
рідною мову своєї національності. Якщо зауважити, що у світі тепер немає однонаціональних
держав, то майже 80 % корінного етносу є
високим показником національного характеру держави. До речі, титульні нації в багатьох
європейських країнах ледь досягають 60 %.
За даними цього ж перепису, 17,3 % населення України складають росіяни, які майже стовідсотково розмовляють російською. За ними
йдуть 0,6 % білорусів, 0,5 % становлять молдовани, кримські татари, 0,4 % – болгари, по
0,3 % – угорці, румуни, поляки, по 0,2 % – євреї, вірмени, греки, татари, по 0,1 % – азербайджанці, цигани, грузини, німці, гагаузи. Решта
представників інших етнічних груп становлять
від кількох сотень осіб до кількох одиниць.
За роки незалежності українці прихильно
ставилися до всіх представників етнічних груп,
відкривали румунські, угорські, польські, єврейські, грецькі середні школи з рідною мовою
навчання та створювали факультети або й цілі
вищі навчальні заклади. У нас є синагоги, костели, мечеті, церкви. Щодо етнічної меншини ро-
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сіян, то вони в Україні значно краще забезпечені
пресою, книгодрукуванням, театрами, аніж самі
українці. Україна в ставленні до національних
меншин – найдемократичніша держава у світі,
бо в інших країнах етнічні групи, які становлять
менше кількох відсотків, взагалі не вважаються
меншинами, а розглядаються як окремі представники, котрим держава не створює їхніх
шкіл. Функціонують там лише недільні, що фінансуються виключно коштом громад.
Українці потерпають від засилля російськомовних програм на всіх каналах телебачення. Ось лише один промовистий приклад.
У 2013 році оголосили підсумки року на найкращу українську пісню. Перших десять співаків, крім О. Пономарьова, виконували пісні
російською. Жоден з українців не заявив протесту проти утиснення нашої пісні. А може,
потрібно було?
Феномен національної ідентичності складний. Та в умовах України, яка впродовж віків
мала контакти з різними народами Сходу, Заходу, Півдня і Півночі, представники різних
етнічних груп почуваються комфортно, навіть
у нелегких 1990‑х роках, слава Богу, не було
етнічних конфліктів. Отже, нинішні провокації й неправда про утиснення російськомовних
громадян – це неправдива й маніпулятивна
політика північного сусіда, що послав на нашу
землю терористів.
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чить про надзвичайну важливість символічного
в умовах інформаційного суспільства. У пострадянський період українська влада мало переймалася цією значимою сферою державного буття.
Прийнята 2009 році «Доктрина інформаційної безпеки України» залишилася порожньою
декларацією, на відміну від Росії, весь ідеологічний ресурс якої був спрямований на обслуговування її імперських амбіцій. Упродовж 2010–
2013 років мені вдалося побувати в експедиціях
у місцях компактного проживання українців у
Брянській, Бєлгородській, Воронезькій областях та в Краснодарському краї РФ. Перше, що
впадало в очі – кольори російського прапора,
у які пофарбовані зупинки громадського транспорту, супутникові антени, газові труби та
електрощитові. В обласних і районних центрах
з’явилися пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені династії Романових (Брянськ), Катерині ІІ
(Краснодар), Петру І (Воронеж, Острогозьк).
У районах, що були заселені українськими козаками та селянами і де зараз проживають їхні
нащадки, провадиться офіційна політика викорінення, замовчування ролі українства в історії
та культурі Стародубщини, Бєлгородщини, Воронежчини, Кубані. Збережені донині елементи
української народної культури (твори народного
мистецтва, пісні) вносять у реєстр «русская народная культура» не лише працівники місцевих
закладів культури, але й науковці. Добре збережена українська мова повсюди фіксується як
місцевий діалект російської. Через відсутність
каналів українського радіо та телебачення (навіть у прикордонних районах) місцеве населення
позбавлене можливості отримувати інформацію
рідною мовою, альтернативну інформацію про
події в Україні.
Тим часом в інформаційному просторі Півд
ня та Південного Сходу України й досі домінують російські мас-медіа. Цілеспрямоване утримання регіону в культурно-інформаційному
полі Росії через спеціалізовані видання цент
ральних російських газет («Известия Донбасса», «Комсомольская правда в Донбассе»,
«Московский комсомолец в Донбассе» та ін.),
репортажі російських та місцевих проросій-

Галина Бондаренко, канд. іст. наук,
провідний наук. співробітник УЕЦ
(родом із с. Бородівське Острозького р-ну
Рівненської обл.)
Війна прапорів, стрічок і пам’ятників у драматичних подіях українського сьогодення свід-
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ських каналів підкреслювалась причетність
Донбасу до творення російської, радянської історії, його єдність із сучасною Росією. Серед
ідеологем, що поширювалися за сприяння провладних партій, були ідеї слов’янської єдності
та боротьби з фашизмом. При перегляді фотоматеріалів поширених на Луганщині козацьких
фестивалів, свят слов’янської культури очевидна відсутність державних прапорів на тлі
різноманітних прапорів козацьких об’єднань,
більшість з яких представлені російськими громадами. Різного роду антифашистські акції,
що проводились у Донецьку та Луганську ще
задовго до Майдану, часто мали відверто анти
український характер і проходили під червоними або «гібридними» прапорами. У Луганську та
Сімферополі за часів незалежності було споруджено пам’ятники жертвам ОУН-УПА, у відкритті яких брали участь російські державні
діячі та духовенство, збудовано пам’ятник
Катерині ІІ в Одесі (планувався в Луганську),
Олександру І в Харкові. У Луганську діє Музей жертв помаранчевої революції (Музей наколотих апельсинів).
Відсутність україномовної преси та освіти,
антиукраїнська спрямованість багатьох символічних акцій у регіоні – від установлення білбордів із закликами ненавидіти українську мову
до домінування свят радянського календаря, –
пропагування радянських варіантів вітчизняної
історії були факторами, що сприяли культурній
відокремленості жителів Донбасу. З цього приводу влучно висловився Віталій Сизов, один з
редакторів веб-ресурсу «Новости Донбасса»,
діяльність якого не раз намагалися припинити
через об’єктивне висвітлення подій політичного
життя в Україні: «Глупо требовать от местных
жителей участвовать в различных акциях,
приуроченных к определенным датам в истории
Украины. Дончане не выходят на площади в
День памяти героев Крут или в День Соборности не потому что им не жаль молодых погибших людей или они не признают соборность
государства – нет. Просто у многих из дончан
вообще отсутствует такой «файл» в голове, как
«День памяти героев Крут» или «День Со-
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борности». Глупо требовать от мужчины возрастом за 40 лет, получавшем образование в
советской школе, чтобы он вышел в День Соборности на массовую акцию, если он вообще
не понимает и не осознает о чем речь. Глупо
апеллировать к этому «файлу» в «директории»
этого мужчины. С молодежью ситуация немного лучше, но она, в большинстве своем, далека
от любой идеологии, а также зачастую наследует семейные стереотипы» (http://novosti.dn.ua/
details/216171/).
Місцева культурна політика на Луганщині,
за свідченням фахівців, ґрунтується на прагенні довести «поліетнічність» краю і головне –
суттєву присутність на Луганщині російського
етносу. Явища української етнокультури краю,
що побутують і донині в селах, залишаються
поза увагою науковців та працівників культури. Так, у збірці «Народні пісні Луганщини»,
виданій Луганським обласним науково-методичним центром (2002 р.), уміщено 17 українських пісень і 33 російські; у «Фольклорній
скарбниці Луганщини» (2007 р.) – відповідно
24 і 36 пісень. А із запропонованих на семінарі
пісень українських було 3, російських – 5.
Натомість учені-діалектологи стверджують,
що «сіл із російськими говірками на Луганщині
не більше ніж 10 відсотків (решта 90 відсот
ків – українські), і поширені вони тільки в трьох
районах із 18. Якщо ж не знати цього і робити
висновки за творчою продукцією Центру, вимальовується зовсім інша, спотворена етнічна
картина Луганщини» (Ірина Магрицька, канд.
філол. наук, «Не спешите отделять Донбасс от
Украины» http://www.pravda.com.ua/rus/inozmi/
svoboda/2012/07/3/6967898/view _ print/).
Згадані фактори разом з домінуванням серед населення Донбасу ментальних установок
радянської людини з беззастережною вірою
в державу, люмпенізація краю зробили знач
ну частину населення держави заручниками
«зомбоящика» сусідньої держави. Розпочинати зміни варто засобами просвітництва, зміною програм телетрансляцій та радіомовлення
на вітчизняні з наступним блокуванням російських інформресурсів.
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на Європу, так і на Росію. Це призвело до того,
що в різних частинах України на практиці культивувалися різні вектори, а це мало наслідком
аж ніяк не об’єднання, а навпаки – дезінтеграцію українців, що всіляко насаджувалася антиукраїнською пропагандою, на яку неоімперські
сили не шкодували ні зусиль, ні коштів.
Попри все це, ми лишаємося єдиним народом – як етнічною спільнотою, так і політичною
нацією. Це зрозуміло всім неупередженим аналітикам. Достатньо показовим є політичний анекдот з російського інтернету: «По телеку сказали,
что восточные и западные украинцы – разные
народы и что им лучше жить отдельно. Как хорошо, что буряты, чеченцы и русские – один
народ...». Тут доречно пригадати англійську
приказку «Рeople who live in glass houses should
not throw stones» («Люди, що живуть у скляних
будинках, не повинні розкидатися камінням»).
По-нашому це звучить так: «Не бачить сова,
яка сама». А в сусідів – «Как аукнется, так и
откликнется...».

Юрій Бідношия, наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Білої Церкви Київської обл.)

ІМ

Ф

Е

На мій погляд, корені теперішньої нашої
кризи слід шукати в сторіччях бездержавності українців – адже державність УРСР була
радше декларативною. Тому в 1991 році ми
здобули незалежність, не маючи справжньої
політичної еліти, яка була б орієнтована на загальнонаціональні інтереси. До влади прямо
чи опосередковано прийшла колишня партноменклатура, яка зрослася з криміналізованим
бізнесом. В умовах ринкової економіки ці так
звані еліти дбали тільки про власні прибутки,
про вузькокланові інтереси. Звідси – провальна економічна політика, відсутність справжніх
реформ та модернізації, а відтак і теперішня
соціальна напруга. Звідси – тотальне нерозуміння важливості інформаційної безпеки,
яка є запорукою нормального функціонування
держави. Справді, в Україні ми протягом усіх
років незалежності мали, напевно, унікальну
ситуацію, коли інформаційний простір багато
мільйонної країни був практично відданий
сусідній державі. Достатньо ввімкнути телевізор, зайти в книгарню або подивитися асортимент газетних кіосків, щоб переконатися в
багаторазовому переважанні російськомовної продукції над україномовною – причому
йдеться не тільки і не стільки про мову, як про
те, що та російськомовна продукція створювалася в іншій державі – як ми всі тепер переконалися, далеко не дружній...
Ще одним наслідком відсутності політичної
еліти з чітко усвідомленими національними інтересами є багаторічне декларування так званої
двовекторності розвитку України, орієнтації як

Олександр Курочкін, д-р іст. наук,
головний наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Києва)
Сьогодні ми є свідками й учасниками драматичного процесу утвердження України як
справді незалежної, демократичної, європейської держави. У попередні роки прямування
до цих цілей більше декларувалося, ніж здійснювалося на практиці. Нині ж українська нація має реальний шанс зробити кардинальний
цивілізаційний вибір.
Нахабна анексія Криму й розв’язання не
оголошеної війни в південно-східних областях
України остаточно розвіяли міф про «братер-
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ську», «дружню» Росію як нашого «стратегічного партнера», «союзника» і «доброго
сусіда».
Насправді саме до зубів мілітаризована
Росія, яка відроджує імперські традиції самодержавства й сталінізму та залякує весь світ
своєю ракетно-атомною потугою, становить
найбільшу небезпеку для нової України. Путінський режим, «як чорт ладану», боїться
мати під боком вільну, самостійну, квітучу
країну, орієнтовану на європейські демократичні цінності. Йому потрібна Україна часів
Януковича, якою можна безпардонно маніпулювати, перетворюючи на слухняного васала й
економічного заручника. На щастя, Євромайдан 2013–2014 років рішуче поклав край цій
рабській залежності.
Крім зовнішньої загрози, Україна має здолати чимало внутрішніх ворогів і невирішених
проблем.
Наше суспільство досі не знайшло оптимальної моделі ринкових стосунків, сприятливої
не лише для купки олігархів, а й для переважної більшості населення. Бідність, безробіття,
низькі зарплати і пенсії, повальна корупція,
нечесні суди, галопуюча інфляція тощо – поживний ґрунт для протестних, зокрема сепаратистських настроїв. Це яскраво підтверджує
трагічний перебіг подій на Донбасі.
За 23 роки незалежності країни наша правляча еліта, націлена на примноження своїх
власних статків, майже нічого не зробила для
виховання патріотичної свідомості громадян,
для економічної, культурної та духовної інтеграції українського соціуму.
Після ліквідації військової загрози й загальної стабілізації ситуації в країні вирішення
цих завдань має стати головним пріоритетом
у діяльності нового президента, уряду, парламенту і всього українського суспільства.
Вітчизняні вчені-гуманітарії зобов’язані
активізувати свої зусилля щодо подолання
ментальних протиріч між Сходом і Заходом,
розробити дієві механізми для «цементування» різних етнічних, конфесійних і культурних
спільнот у єдину українську політичну націю.

Любов Боса, канд. іст. наук,
cтарший наук. співробітник УЕЦ
(родом із с. Білозерне
Новогородківського р‑ну
Кіровоградської обл.)
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Природу сучасного конфлікту в Україні,
на мою думку, варто розглядати як зовнішню,
пов’язану з геополітичною стратегією колишньої Російської імперії. Щодо її внутрішньої
складової, то вона зав’язана на політичні та
економічні інтереси кланів, які завжди орієнтувалися на «старшого брата». Загальне твердження про те, що Україна у всі часи потерпала
від зовнішніх і внутрішніх ворогів її державності, на жаль, набуло реальності й нині. Конфлікт, який ми нині спостерігаємо, також
можна простежити і в історичній спадщині
південно-східного краю, який від ХVІІІ ст.
був плацдармом для імперських експериментів
з конструювання нової спільності чи то «новоросів», чи «нової радянської людини». Отже,
багато наших недругів висловлюють сумнів
щодо перспективності існування України в її
сучасних межах. Проте спробуймо подивитися на це з іншого боку. Численні історикоетнологічні джерела засвідчують, що всі подіб
ні намагання нівелювалися через спроможність
українства, хоча і з важкими втратами для
себе, непомітно й ненав’язливо акультуризувати будь-яке прийшле населення. Це пов’язано
не лише з переважаючою чисельністю українства, але й історичним укоріненням етносу на
цих землях. Такі міркування підтверджуються
власними спостереженнями та сучасними польовими матеріалами, що були зібрані під час
експедицій ІМФЕ на Півдні України. Вони
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відбулася на Дніпропетровщині з молодим істориком Дмитром Білим: «Саме тут сконцентрований дух, який створив Україну, саме ту,
якою вона є і, сподіваюся, буде завжди. Це
волелюбна, це сильна, це містична Україна.
І недаремно там в часи, коли Українська Народна Республіка боролася за незалежність
України, в 19‑му році були проекти, що саме
от Січеславщина – це саме тут має знаходитися справжня столиця України, саме центр
України. І для мене це дуже велика честь, тим
більше, шо мої предки саме звідси перебралися дуже далеко, на Слобожанщину, потім – на
Кубанщину, на Чорнормор’я, на Північний
Кавказ. І от коло якось замкнулося – і я опинився тут, на цій землі...».
Нині від політичної волі керманичів, їхньої
державницької позиції залежатиме й подолання наявного конфлікту. Якщо цього не станеться – українство (а нині це вже політична
нація) змушене буде знову, як завжди, брати
на себе весь тягар необхідних змін.
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відбивають складні процеси самоідентифікації населення, склад якого невпинно змінювався та поповнювався. Людей то зганяли з
реліктових земель берегів Дніпра, то морили
голодом, то засилали в далекі табори, на великі будови. На наші землі постійно підселяли
нових сусідів. Проте згодом навіть ці мешканці складали цій землі гімни, як це було в
с. Зміївка, де натхненні шведи нам співали:
«Козацька з давен українська земля / Для
нас родовою ти стала / До тебе прийшли ми і
зблизька, й здаля, / Чужими ти нас не назвала». Здебільшого родові перекази про власне
походження мешканців південного краю містять складний комплекс міжетнічної взаємодії.
Часто респонденти сумнівалися у визначенні
своєї національності. Та, зрештою, називаючи
себе громадянами України, визнавали і власну
українськість незалежно від мови, якою спілкувалися. Тетяна Карпець з м. Херсона казала: «Мій пра-пра-прадід – турок. Прабабка
була гречанка. Так шо, хто я така? Я вважаю
себе українкою. На російську інколи переходжу, коли звертаюся до наших чиновників і
хочу дійсно отримати відповідь зрозумілу. Бо
деякі всупереч мені реагують на українську
мову не так як треба і можуть казати не те, шо
треба...». Місцевий краєзнавець Юрій Романенко з Херсона розповідає: «50‑й рік – починають будувати Херсонський суднобудівний
завод – і знову сюди приїжджають кораблі
з Волги і пішло-поїхало. Тобто, практично на
сьогоднішній день, як на мене, це вже половина Херсона – це уже приїжджі люди з 50‑х,
60‑х, 70‑х років... і йде певним чином злиття
культур, десь перелаштування і тому подібні
речі». А депортований бойко Степан Моця із
с. Лодино (тепер – Польща) Дрогобицької
області Нижньоустрицького району згадує:
«Ми як приїхали – нас спочатку називали
“бандерами”, “гуцулами”... було важко. Місцеві... ми їх навчали своїх традицій. А потім вони
уже почали празнувати наші свята... а потім
потихеньку переженилися, пересваталися, перебраталися...». І це найтиповіші інтерв’ю. На
завершення приведу фрагмент з розмови, яка

Олена Боряк, д-р іст. наук,
провідний наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Москви (РФ))
У ці дні, коли ми з колегами намагаємося
збагнути, що трапилося з нами, з нашим Сходом (і Півднем) зокрема, коли вже у звичному
вжитку чути слова «терористи», «сепаратисти»,
«референдум», «зaстрілeно», «закатовано»,
«викрадено», то подумки повертаюся в літо
2012 року. Це був рік комплексної етнографічної експедиції до Донецької області. Ми розташувалися в середній школі с. Дем’янівка
Першотравневого району. За кілька днів нам
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майже одностайну відданість старим ідеалам:
«Но шо я хочу сказати – главне, що мій батько
казав: “Яка б моя жизнь не була, я за Совєтський Союз. Я правду кажу. Арестуйте мене!”»
(с. Шевченко Новоазовського р‑ну). Ця «батькова» відданість у переважній більшості перейшла у спадок.
Поїздка регіонами, строкатими за етнічною
належністю місцевого населення, складною
історією співжиття на тих чи інших землях
в межах України, є звичною для нас. Проте
склалося враження, що на Донеччині ця багатокультурність, яка виникла тут унаслідок
насильницької зміни етнічного складу населення, насамперед через винищення корінного
населення в 1933–1934 роках, не «перемололася». Тут усе ще можна почути слово «чужі»:
«...мало осталось старожилів, багато чужих
людей. Батьки чоловіка з Могильовської області, їх багато приїхало – їх вербували на
роботу. Давали жильо». До хаотичного заселення цього індустріального регіону додалася
консервація «вбогості» та «гнобленості».
Живучість атмосфери чужості, на мій погляд, значною мірою пояснюється саме тим,
що у своїй переважній більшості переселенці
опинилися «в степах України» не з власної
волі – чого тільки варті розповіді жертв операції «Вісла» (с. Шевченко Новоазовського р‑ну). Після того як з великими людськими
втратами їм таки вдалося облаштуватися на
цих землях, прізвисько «бандерівці» на десятиліття замінило їхні справжні імена («Всюди
називали мене “бандерка” – і в школі, всюди.
І по сей день так – чоловік нап’ється, і кричить:
“Бандерка!”»). Хоча треба віддати належне
донеччанам – пошуки взаємних «повсякденних» дотиків мирного співжиття відбувалися
досить активно: «У нас борщ був свій, а ми бистро перейшли на їх борщ. А голубці..., вони
голубці не робили. На голубці вони бистро перейшли» (с. Шевченко Новоазовського р‑ну).
Додамо, що ті, хто облаштовував своє життя на чужих, спустошених Голодомором або
війною обійстях, визначально відрізнялися від
«інших» своєю ментальністю. Ця «чужість»
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удалося попрацювати в 12 селах чотирьох районів Донеччини, поспілкуватися з бaгатьма
людьми. Неймовірна краса цієї землі, привітні, доброзичливі, хлібосольні люди... Звичайно ж, тоді у нас не було жодного відчуття прий
дешньої великої біди. Які там сепаратистські,
федеративні або якісь інші настрої?! Хоча вже
тоді наші респонденти відкрито висловлювали
своє невдоволення правлячими в останні десятиліття політичними режимами, включно з
Януковичем: «А ти Януковича бачиш там? Хто
був кращий? А Бог його святий знає. Всі собі в
карман. Мені ніхто не поклав. ... Януковичу поставить [зарплату] 1000 рублів, і хватить йому.
Ніяких йому самольотів, ніяких машин. Хай
учиться шагать пішоходом. А то скрізь дома поробили, поразживалися, як куркулі. У нас тут
начальники. І тепер він без хати, а тут у балкє його хата – там робить і уборщиця, і всі, і
тоже по тищі гривень получают... У нього сини
мільйонери. А скільки він [Янукович] робе?
Один год? Два? Ой, мамо, Боже, він покончає
нас! Я кажу прямо» (с. Стародубівка, Першотравневого р‑ну). Таких висловлювань можна
навести чимало. Не могла не вражати загальна
бідність (син – старенькій матері: «І не думайте вмирати, хто буде давати пенсію на навчання
онука?!»), складні побутові умови, передусім –
відсутність питної води (щоправда, із цим фактором якось «історично» змирилися), відчуття
постійного смутку – майже в кожній хаті можна було побачити портрети чоловіків (батька,
сина), що загинули на шахті. Запам’яталося відчуття приреченості й навіть буденності, з яким
нам показували ці портрети. При тому всюди
панував невитравний дух «радянськості» – у
пам’ятникові юному Леніну, щоправда, пофарбованого в синьо-жовті кольори; активній, на
кожному кроці, агітації виключно комуністів
(наближалися вибори до Верховної Ради України) – вони не просто закликали голосувати за
себе, так би мовити, наочною агітацією, а їздили селами розфарбованими бусиками, розвозили агітаторів по місцевих клубах для особистих
зустрічей. На тлі загального зубожіння й занедбаності дивно було споглядати беззаперечну,
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особливо проглядалася в перегляді російського телебачення (наших респондентів було важко відірвати від чергового російського серіалу
або ток-шоу). Ні, ця «чужість» тоді ще не була
проросійською, але аж ніяк не була й проукраїнською. Хоча я б не сказала, що місцеве населення виглядало інертним або заляканим – це
тепер воно стало таким.
Утім, загальне відчуття якоїсь прихованої,
тоді ще неусвідомленої небезпеки було присутнє. Шукаючи пояснення цьому сьогодні, я
визначила б як жорстоке, цинічне за своєю відвертістю споживацьке ставлення до населення
краю. Владі, абсолютно підконтрольній місцевій олігархії, було вигідно тримати населення регіону без чітких орієнтирів і усвідомленої
мети, створюючи умови для консервації процесів загальної люмпенізації. Відповідно було
обрано найпростіший і найкоротший шлях –
шлях денаціоналізації, нівелювання власної
ідентичності. Звідси – корені формувань місцевого «ополчення», вигуків «Росія» та засилля прапора чужої держави. Щодо останньої,
то це лише продовження її одвічної ненависті
до народу України, реалізація її прагнення на
завжди поховати мрію українців про незалежну, унітарну державу. Сама вона вже не зупиниться. Питання полягає лише в тому, яку ціну
доведеться заплатити нам усім, щоб протистояти й не допустити прямої анексії Донбасу.
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Хмельницького. Згадаймо, що після Переяславської ради 1654 року та наступних угод в
Україні з’явилася і російська (тоді ще московська) адміністрація, згодом активізувалася міграція московитів на українську етнічну територію. За гетьманування Івана Мазепи в 1687 році
у так званих Коломацьких статтях мовилося
про необхідність сприяння міжнаціональним
(а реально – українсько-російським) шлюбам.
У XVIII ст. за російської імператриці Анни Іоаннівни було видано таємний указ, який свідчив
про те, що для корони пріоритетними були шлюби між українцями та росіянами, що спричиняло
поступову денаціоналізацію перших. Це супроводжувалося звуженням сфери функціонування
української мови аж до заборони друкування, за
винятком художніх творів, які для переважної
більшості селянства (на початок ХХ ст. воно
становило близько 90 % населення) здебільшого були недоступними. Прошарок української
свідомої буржуазії, інтелігенції був дуже незначний через відсутність власної державності,
тому ці суспільні стани значного впливу на формування національної свідомості не мали. У подальшому Україна зіштовхнулася з проблемою
активної (для російських селян нерідко й примусової) міграції на українську територію, найбільші міграційні хвилі припали на кінець XVIII –
ХХ ст. Минуле століття, позначене війнами,
Голодомором, політичними репресіями, супроводжувалося інспірованим Москвою припливом російськомовного населення на територію
України. Присутність значної кількості представників панівної російської нації стала причиною асиміляції українців, що, з погляду правлячої радянської еліти, було суголосним боротьбі
з ефемерним буржуазним націоналізмом. Радянський період історії України, крім означених
чинників, позначився посиленою русифікацією
(короткий період українізації 1920‑х – початку
1930‑х років не вніс значних змін), незважаючи
на декларування розквіту національних культур.
На жаль, зі здобуттям Україною незалежності
політичні еліти держави не приділяли належної уваги формуванню концепції національного
духовного розвитку, творенню єдиної політичної

Ольга Поріцька, канд. іст. наук,
старший наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Львова)
Нинішній конфлікт на Сході та Півдні України бере початок щонайменше із часів Богдана
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нації. Поверненням до гірших радянських традицій у національній політиці виявилися останні
п’ять років, коли помітно згорнулися й до того
надто помірковані націєтворчі проекти. Причини трагічних подій, які розгорнулися сьогодні в
східних та частково – південних областях нашої
держави під гаслами «захисту російськомовного
населення», по суті, криються в агресивній радянській політиці (переважно 1970–1980‑х рр.)
активного зросійщення місцевого українського
населення, прищеплення громадянам комплексу меншовартості за умови користування рідною мовою. Фактично в обласних і районних
центрах Півдня та Сходу України ця політика
триває. І сьогодні нерідко саме жертви тієї насильницької русифікації щосили волають про
«ущемлення прав російськомовних», тоді як
саме зараз вони повинні з ентузіазмом братися
до відродження культури своїх батьків та дідів,
звичайно, за державного сприяння. Перебуваючи в експедиційних відрядженнях на Донеччині,
Харківщині, Луганщині, ми мали можливість
переконатися, що село зберігає прекрасну українську мову, звісно, у вигляді говірки. У с. Троїцьке Слов’янського району нам розповіли про
переселенців – турків-месхетинців (приїхали в
кінці 1980‑х років у час трагічних подій у Нагірному Карабаху), які, зберігаючи власну мову
й релігію, опанували місцеву говірку, а їхні діти,
навчаючись у школі, володіють українською не
гірше від місцевих. На Луганщині вчителі з гордістю розповідали про патріотичне виховання
дітей через організацію так званих «Луганів».
Водночас діти після навчання в сільських українських (бо саме українською тут спілкуються)
загальноосвітніх школах І–ІІ ступенів, змушені
закінчувати навчання в райцентрах. Зауважмо,
що в районних і обласних центрах цього регіону
основною мовою навчання за негласними «вказівками» влади є російська. Випускники таким
чином русифікуються. Був ще один чинник:
постійна пропагандистська кампанія, яку Росія
вела з кінця 1990-х років, знаходячи лояльне
сприйняття в населення (значно зросійщене за
радянських часів) на Південному Сході України
при фактичному потуранні місцевої влади.
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Гадаю, що для подолання ситуації, що
склалася, слід через засоби масової інформації
вести постійну просвітницьку роботу, адресовану різній віковій аудиторії, на тематику, яка
була б цікава для жителів усіх регіонів України. Більшої уваги потребує гуманітарна освіта,
яка, крім традиційних предметів, має включати українознавство, народознавство (етнографію), що формують світогляд громадянина України. Для цього слід використовувати
якісні документальні, художні, документально-ігрові фільми. Не можна забувати також
про формування національної ідеї, ядром якої
є цілісність нашої держави та спільна праця
задля її процвітання. У делікатній формі варто продовжувати політику українізації (адже
українці становлять близько 80 % населення
України) через навчальні програми в середньоосвітніх школах, вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Мусить бути державна підтримка відродження українського, україномовного, кіно,
серіалів тощо; я категорично проти двомовних
українсько-російських телевізійних проектів.
Це не означає усунення з ефіру російськомовних програм, однак охочі виступати в україномовних проектах мають послуговуватися державною мовою, як це було в 1990‑х роках на
телебаченні. Формальне дотримання Закону
про державну мову, як це можна було бачити
на деяких вітчизняних каналах (до прикладу: ведучий чи ведуча виголошують назву чи
мотто програми українською, а решта звучить лише російською), є, на мій погляд, виявом або непрофесіоналізму журналістів, або
зневагою до закону і самої мови. Дублювання
фільмів, телепрограм іноземного виробництва
має здійснюватися державною мовою. Власники телеканалів не повинні диктувати ідеологічну політику каналу, має бути й соціальна
відповідальність за приватні телеканали та
радіостанції, це варто закріпити законодавчо.
Крім того, не можна замикатися на перегляді
телепродукції російського виробництва, варто
ознайомлювати глядача з якісними програмами, художніми, навчально-пізнавальними
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не проходить по лінії міжетнічних стосунків,
мовних уподобань. Українці, росіяни, представники інших етносів України присутні по
обидва боки барикад: і серед адептів унітарної
держави, і серед так званих сепаратистів. Ні
мотивація «возз’єднання з Росією», ні «повернення в радянське минуле» не є головними у
збройному бунті сепаратистів.
І хоча соціологія фіксує на Донбасі доволі
високий відсоток тих, хто хоче мати спільне майбутнє з Росією (напередодні кривавих
подій на Сході таких громадян було близько
31 %), однак метою сепаратистів є НЕ зміни
існуючого ладу (у будь-який бік: європейський, ба навіть російський), а консервація
кримінально-корупційного устрою, що був
зцементований правлінням Януковича й наразі з екзилу дистанційно керується «сім’єю».
Визначальним для групи населення
Донбасу, що стала основою сепаратистського руху, є соціальний, а не національний або мовний вектор. Тож варто проаналізувати, до яких верств населення
належать ті агресивні чоловіки, що нині
збурюють регіон. Це насамперед представники дрібного криміналу (низових ланок організованих злочинних угруповань), люмпенізоване населення, люди, які не мають постійної
роботи.
За правління Януковича, утім, як і раніше, кримінальна система Донбасу активно вербувала пересічних громадян до своїх
лав: дрібна крадіжка або бійка невідворотно робили людину частиною системи, адже
обов’язково закінчувалися ув’язненням, після чого виживання поза системою було неможливим. Відсутність солідарної соціальної
допомоги, брак і низька якість соціальних
державних програм, байдужість з боку суспільства штовхали людей на слизьку доріжку
нелегальних заробітків, тобто в систему, де
бандитський солідаризм компенсував брак
реальної солідарності суспільства. Соціологи, що проводили фокус-групу в м. Красний
Луч Луганської області, зафіксували показовий факт: безробітні, які мусили працювати
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та документальними фільмами європейських
держав, у тому числі й наших сусідів-слов’ян,
що має скласти об’єктивнішу картину культурного простору.
Також потрібно здійснювати державну
підтримку україномовної преси, яка сьогодні
є фактично упослідженою, книгодрукування
через регулювання податками тощо. Актуальною є державна підтримка національних
мистецьких проектів, фестивалів (прекрасний
зразок цього – «Країна мрій», зорганізована Олегом Скрипкою). На мій погляд, мають
бути розширені повноваження Національної
ради України з питань радіо та телебачення
щодо рекомендацій з проблем репертуарної
політики: сприяння демонстрації кращих кіно-,
телепрограм національно орієнтованого віт
чизняного виробництва, уникнення демонстрації «ультрапатріотичних» документальних,
художніх фільмів, серіалів російського виробництва, часто дуже тенденційних і створених
саме для російського глядача; в українському
телепросторі вони виконували переважно пропагандистську функцію на користь сусідньої
держави. Гадаю, запропонованими засобами
можна подолати інерцію насаджуваного століттями сприйняття значною кількістю населення
української мови як меншовартісної. Звісно,
усе це можна втілювати в життя за умови стабільного економічного розвитку України.

Аліна Артюх,
молодший наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Чорнобиля Київської обл.)
Етнічний чинник не є рушійною силою
конфлікту на Сході нашої країни. Конфлікт
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на так званих шахтах-копанках, усвідомлювали своє фактично рабське становище. Знали своїх рабовласників, що «кришували» нелегальний видобуток вугілля на Луганщині
(вони називали прізвища політика від Партії
регіонів, що й нині контролює Луганщину,
і дами-політикеси, яка, за іронією долі, опікувалася соціальною політикою в Кабінеті
Азарова). Приречені на рабську працю ненавиділи своїх рабовласників, однак збиралися
за них голосувати на виборах (!), оскільки
найбільше боялися втратити свій нелегальний
заробіток.
Особи, умонтовані в кримінальну ієрархію
організованих злочинних угруповань Донбасу, не зацікавлені в змінах, адже в такому разі
вони втрачають частку в кримінальному бізнесі (чи то в обігу наркотиків або контрафакт
ного спирту, чи то в нелегальному видобутку
вугілля тощо). Представників кримінальних
угруповань цілком улаштував би такий самий
статус того квазідержавного утворення, яке
вони намагаються нав’язати суспільству, як,
приміром, статус Придністров’я чи Абхазії.
Адже для трафіку наркотиків, як і для нелегального видобутку стратегічного антрациту,
справжня держава не потрібна. Мало того,
держава в цьому навіть зайва.
Крім сепаратистів-терористів, на сцені
часто з’являються ті, кого називають «мирними жителями». Цей сегмент сепаратистського руху – люди із патерналістськими настроями, зубожілі до такої міри, що будь-яка
подачка, якої не треба відробляти важкими
фізичними зусиллями, викликає комплекс
щирої вдячності й відданості тому, хто подає. Ці люди (здебільшого пенсіонери) також
є жертвами низьких соціальних стандартів
суспільства. Вони вірять у великі російські
пенсії, у «доброго царя», який, на противагу
поганим вітчизняним патерналістським вождям, даватиме їм більше. Міфологічна картина світу рятує їх від наджорстокої реальності,
утоми й безнадії.
Отже, з виконавцями головних ролей у
спектаклі «Федералізм» усе зрозуміло. Вони
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не сходять з екранів ТБ, хоч обличчя більшості сховані під балаклавами. Їх упізнають учасники донецького Майдану: «Одного я хорошо
знаю. Две ходки за кражу».
То хто ж замовники безладів на Донбасі?
Прямих доказів, щоб відповісти на це запитання, напевне, немає. Однак ми можемо виокремити мотиви, що спонукають еліти підтримувати сепаратистський рух. Кришування
нелегального бізнесу дозволяло непомірно
збагачуватися політикам та бізнесменам, які
контролювали ті чи інші регіони. Якщо частка
збагачення від нелегального бізнесу (який не
обкладається податками) значно перевищувала легальний дохід, умовно кажучи, «бізнесмена», то він не зацікавлений в адаптації
до європейських стандартів. Йому набагато
вигідніше, опосередковано смикаючи за ниточки персонажів, що влаштовують безлади,
продовжувати ловити рибку в мутній воді. Ще
один імовірний мотив для підбурювання заворушень на Сході – це незацікавленість окремих топових політиків у проведенні виборів
через острах їх програти.
Безперечно, що головним зацікавленим у
дискредитації й руйнуванні України всілякими
шляхами й методами є Путін, для якого сильна й ефективна Україна означає кінець перебування на верхівці піраміди імперської влади.
Про це написано і сказано дуже багато. Тому
зосередимося на внутрішніх чинниках того, що
відбувається.
Який соціальний склад тієї частки населення Донбасу, що активно обстоює єдність України? Які групи населення Донбасу орієнтовані
на Київ і зацікавлені в перемозі європейських
цінностей на теренах України? Це насамперед
ті громадяни Донеччини та Луганщини, які
мають постійну поважну роботу (шахтарі, наприклад) або / і власний бізнес (малий або середній). Ці доволі свідомі члени громад цілком
готові до створення справжнього профспілкового руху чи об’єднань бізнесменів (що також
за своєю суттю подібні до профспілок). Руху,
який більш ніж два десятиліття тому змінив
обличчя Польщі.
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ЩО РОБИТИ?
1. По-перше, треба продовжувати АТО, у
рази підвищуючи її ефективність, працюючи
на результат. Результат – це знешкодження як головних організаторів терору, так і
викриття й покарання замовників. Друге –
найбільш проблематичне. Корпоративізм еліт
призводить до тотальної безкарності нашої
«квазіаристократії». Саме цей чинник (те, що
замовники належать до вищих ешелонів політикуму й бізнесу) породив геть шкідливу тезу
про необхідність «домовлятися» з озброєними людьми, які в адміністративних будівлях під російським прапором влаштовують
катівні.
З кримінальними структурами, що тримають сотні заручників, піддаючи їх жорстоким тортурам, жодних домовленостей бути не
може. Домовленості з криміналом називаються «договорками» і є шляхом до деградації не
лише регіону, але й країни в цілому. Та й, власне кажучи, ми не знаємо (хоча й здогадуємося), де голова цього «спрута». А домовлятися
з ногами не має сенсу. Складається враження,
хоча й не підтверджене прямими доказами, що
саме ті, хто закликає «домовлятися», і є політичними замовниками безладів.
Необхідно чітко, цілеспрямовано, адресно й підготовлено знешкоджувати терористів
(особливо – верхівку сепаратистського руху).
Кожна операція має бути чітко спланована.
Крім того, бійці спецзагонів та нацгвардії
мають невідкладно отримати необхідне для
спецоперацій екіпування (тепловізори, прибори нічного стеження, бронежилети тощо).
На придбання цього можна витрачати кошти,
зібрані всім загалом через СМС (витрати
суспільних коштів мають проводитися максимально прозоро й супроводжуватися звітами
online).
2. Потрібно невідкладно проводити ротації в міліції, СБУ, прокуратурі. На Донбасі
варто взагалі повністю замінити склад міліції. Аргументи, що, мовляв, масові звільнення призведуть до того, що міліціянти підуть
на службу до терористів, не варті доброго
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слова. На Донбасі люди в міліцейській формі
вже давно тісно співробітничають з терористами. Небезпечно те, що вони мають доступ
до стратегічної інформації.
Необхідно кардинально змінювати склад
міліції на Сході. Є колишні міліціянти, що постраждали від режиму Януковича, є патріо
тично налаштовані мешканці Донбасу, що
могли б нести службу в лавах міліції. Дуже
важливо сьогодні підняти офіційну зарплатню міліціонера, зробивши її гідною, бо від
того, хто стане до лав міліції, занадто багато залежить. Для звільнених з роботи, якщо
вони не були спіймані на злочині або службовій недбалості, потрібні програми соціальної
адаптації.
Треба також звільнити всіх міліціонерів,
які отримали українське громадянство після
2009 року. Потрібно перевірити кожного офіцера на лояльність до України.
3. По-третє, досить скаржитися на диявольську дієвість російської пропагандистської машини. Потрібно відповідати на виклики інформаційної війни та відкривати
власний інформаційний фронт. У східних і
південних регіонах України дуже відчутним
є брак об’єктивної інформації. Тому конче
необхідно знайти кошти для газети «Краще
з Інтернету», де б давалася повноцінна картинка того, що відбувається, а також аналіз
поточної ситуації. Статті слід обирати з «Укр
правди», «Лівого берега», «Дзеркала тижня», «Ліги. net», «Цензора. net» та ін. Кошти
на видання й розповсюдження пропоную солідарно зібрати з громади.
Коли дивишся на величезну кількість теле
роликів, комерційних виступів на ТБ, агітнаметів, білбордів, кілограмів макулатури у вигляді гламурних портретів і календариків та
іншого агітаційного матеріалу, якось дуже сумно стає від диспропорції кількості інформації
про «себе коханого» чи «себе кохану» поряд
із разючим браком інформації про країну і її
потреби. Дорого випускати газету про ситуацію в Україні? Грошей немає? А на газети про
свій життєвий і творчий шлях кошти завжди
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чомусь знаходяться. Коли споглядаєш цей
бум зовнішньої реклами тих, з ким ми й так
непогано знайомі, спадає на думку Блокове
«Сколько б вышло портянок для ребят, а ведь
каждый раздет, раззут».
Тож годі оплакувати програш України в
інформаційній війні й гайда робити газети та
листівки для рідної країни. Продемонструвавши справжню відданість вітчизні, пустивши
частину своїх безрозмірних виборчих бюджетів на інформування жителів Сходу й Півдня (можна і Криму), політики дією доведуть
свою небайдужість до рідної землі. Піар про
пророблену роботу набагато дієвіший, ніж
розповсюдження відфотошопленого глянцю.
4. Крім інформаційного фронту, треба відкривати й просвітницький. Необхідно перетягнути на бік України якомога більше громадян, наразі налаштованих нейтрально, і тих,
що нині вагаються. Потрібно пояснювати, як
демократична процедура, гарантії прав і свобод, дієве місцеве самоврядування можуть
позитивно вплинути на якість життя, як за
умов торжества права громадянин може обстоювати свої інтереси та інтереси своєї соціальної групи.
5. Наразі найважливіше для влади – це
формування програм розвитку регіону і прог
рам соціальної підтримки незахищених верств
населення. Програма реформ має формулюватися в контексті постійного діалогу зі свідомими громадянами Донбасу, які можуть чітко
сформулювати проблеми регіону, а також з
експертним середовищем. Цей діалог також
потрібно всебічно висвітлювати медійно й листівково, щоб громадяни Сходу розуміли: вони
у фокусі турботи владного менеджменту. Треба також подбати про залучення інвестицій на
Донбас (багато говорилося про вторинну переробку териконів, однак ніхто не був зацікавлений у розвитку цього бізнесу). Потрібно всіма
силами піклуватися про створення робочих
місць у цьому регіоні.
Необхідна також кардинальна реформа
судочинства (виведення судової гілки влади
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з-під політичного впливу), дієва й радикальна реформа пенітенціарної системи! Щоб той,
хто, згідно з висловом Марка Твена, «вкрав
булку», не ставав заручником того, хто вкрав
мільярд. Регіону також потрібне реформування міліції відповідно до кращих європейських
взірців.
6. Спонукання і всебічна підтримка розвитку профспілкового руху на Донбасі. Робимо свою Солідарність зі свідомих робітників
Сходу.
7. Виклики сьогодення вимагають створення бази для переселення мирних громадян
з проблемних районів. У зв’язку із цим треба
провести ревізію житла в містах і селах України. Нині є багато сіл, де стоять порожні хати,
куди можна будо б переселити біженців.
Є багато незаселених житлових кварталів
у містах: будинки будувалися для відмивання
грошей з порушенням законодавства. Через
кризу квартири в наддорогих будинках ніхто
не купує. Вони стоять напівпорожні. Багато
хто з «інвесторів» цих будівель – «у бігах».
Ретельні розслідування по кожному об’єкту,
доведення незаконного характеру будівництва, конфіскація – це той шлях, який дозволить надати житло переселенцям зі Сходу.
Можна запровадити гуманні програми, які
дозволять більш заможним східнякам і кримчанам поступово виплатити вартість квартир. Про менш заможних має потурбуватися
держава.
Треба також створити мирний коридор для
евакуації мирного населення.
Чи є серед політиків носії політичної волі
для забезпечення реальних змін в інтере
сах людини? Політики сьогодні мають чітко
усвідомити: або вони зроблять все можливе
й неможливе для забезпечення права, дієвої
демократії, соціального захисту, гідних умов
існування, або завтра вони обов’язково підуть
у безславне політичне небуття. Думки про
збільшення особистої влади в наш тривожний
час прирівнюються до політичного мародерства. Подумаймо про Україну.
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ластей України, на мою думку, не показали
серйозного протистояння між різними регіонами чи етносами. Помітно певне стереотипне
сприйняття представників різних регіонів, що
характерне не лише для Донбасу. Зокрема,
сформувалося уявлення, що в західноукраїнських регіонах більше звичаїв, традицій, тому
під час опитування респонденти досить часто підкреслюють, що в них немає нічого цікавого, пропонують поїхати в західні області
України. Болючіше сприймають жителі краю
мовне питання, хоча воно також надумане.
Скажімо, під час експедиції на Харківщину
2007 року один з російськомовних респондентів бідкався, що з приходом «помаранчевих» почалися утиски російської мови. На моє
запитання: «Чи розмовляють в Дворічанському районі російською?» – він щиро відповів,
що там майже всі спілкуються лише українською. У приазовській експедиції 2012 року,
коли активно обговорювався і приймався Закон України «Про засади державної мовної
політики» довелося зіштовхнутися із цілком
протилежними поглядами щодо нього. Зафіксовано суто меркантильне пояснення прихильності до російської мови без глибокого
аналізу причин такої ситуації. Так, жителька
с. Берестове Бердянського району Запорізької області виступала за російську мову, пояснюючи, що її внук, мешкаючи в Росії, здобув
гарну освіту, проте не може влаштуватися на
роботу в Україні, бо не знає української мови.
Натомість жителька с. Козацьке Новоазовського району Донецької області, переселенка з колишнього Хирівського району Дрогобицької області (нині – територія Польщі),
зустріла мене словами: «Що Ви там у Києві
робите, що тепер у нас буде російська мова?»
Серед внутрішніх причин варто виділити
політичну складову, адже «Партія регіонів»,
яка традиційно вже багато років контролює
Донбас за рахунок пропагандистської політики, використовує демагогічні заяви про важливе місце цього регіону в Україні. Тому нині
серед населення Сходу України сформувалася
надто міфологізована винятковість Донбасу.

Олександр Васянович, канд. іст. наук,
наук. співробітник УЕЦ
(родом із с. Мелені Коростенського р‑ну
Житомирської обл.)
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Аналізуючи сучасну політичну ситуацію в
Україні, особливо в її східних областях, можна
виділити як внутрішні, так і зовнішні чинники
такої ситуації, причому зовнішні є визначальними. Якщо заглянути вглиб російської історії,
то можна помітити, що вся вона складається
із суцільних інтриг, суперечностей, двірцевих
переворотів, пошуків внутрішніх і зовнішніх ворогів для досягнення власних потреб.
Українцям у цій історії відведено роль вічного
ворога, якщо вони не погоджувалися з діями
офіційної влади. Так, тривалий час усіх незгодних українців називали «мазепинцями»,
пізніше – «петлюрівцями», нині – «бандерівцями». Важливу роль у сучасній ситуації відіграє інформаційний простір, тому російські
засоби масової інформації неодноразово тиражують неправдиву інформацію про українські
події. Росіянам, загалом, притаманна сліпа
віра в «доброго царя», тому кожне слово Путіна виглядає як істина в останній інстанції.
Саме з такою метою по всіх каналах прозвучало висловлювання про незрозумілі причини
передачі в 1920‑х роках частини наших нинішніх територій до складу України. Споживачі
інформації сприймають її, не задумуючись про
національний склад та заселення цих територій, юридичні норми, закріплені Універсалами
Центральної Ради тощо.
Гадаємо, що винесення на перший план
етнічних проблем не має жодних на те підстав. Етнографічні експедиції до східних об-
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Такої ситуації можна було б уникнути в разі
існування української національної ідеї, яка
працювала б на згуртування нашого суспільства. Вагому роль у формуванні єдності суспільства має відігравати виховання молодшого покоління. Тому надалі важливо звертати
увагу на освіту та виховання учнів. Гадаю,
що у вирішенні цього питання має бути комплексний підхід, який би гарантував учителям
адекватне матеріальне заохочення при їхній
кваліфікованій роботі. Необхідно також звернути увагу на формування українського інформаційного простору. Поки складно сказати, як можна домогтися довіри до українських
теле- та радіоканалів, але в цьому напрямку
потрібно працювати. Можливо, це буде державна програма, яка працюватиме на формування національної ідеї.
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Анексія Криму під приводом захисту російської частини населення півострова виявилася лише першим етапом далекосяжних планів Кремля щодо насильницького повернення
України у свої «братерські» пута. До цього
російська влада почала готуватися вже давно,
зразу ж після розпаду СРСР. «Газові війни»,
усілякі економічні утиски, а головне – могутня інформаційна війна проти України супроводжували протягом усіх років незалежності
відносини між двома країнами. Наступні кроки Росії – координаційна, фінансова, збройна
підтримка сепаратистів у південно-східних областях силами української «п’ятої колони» та
російських диверсантів. Мета цього – розкол
України, її поступове розмивання як держави
та поглинання Росією.
Що стало пусковим механізмом для кремлівської агресії проти України? Президент
Російської Федерації Путін не міг змиритися
з перемогою Євромайдану в Києві, з різким
зростанням громадянської свідомості українців та пробудженням вільного духу нації.
Адже це становило реальну загрозу для диктаторського режиму в самій Росії.
Отже, не викликає сумніву політична складова присутності російських військових на теренах України.
І не дивно, що російська еліта підтримала свого керманича. «У Росії деспотизм є на
троні, а тиранія – всюди», – ще в першій
половині ХІХ ст. констатував французький
письменник і мандрівник Астольф де Кюстин, автор книги «Правда про Росію». Ментальність росіян – «собирателей земель»,
тобто загарбників, схильних до розбою, і тепер, як завжди, керує діями та думками навіть освічених людей. Іншою є ментальність
українців – споконвічних землеробів, захисників рідної домівки, у підсвідомості яких
закарбовано демократичні засади суспільних
відносин.
За цивілізованих форм стосунків між незалежними державами своєрідність кожного з
народів не призводить до розбрату. У разі відвертої військової агресії, на кшталт путінської,

Зоя Гудченко, канд. архітектури,
старший наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Полтави)

Неоголошене проникнення російських військових в Україну навесні 2014 року приголом
шило не тільки наших співвітчизників, а й
увесь цивілізований світ. Куди поділися московські міфи про спільне етнічне коріння, братерську єдність, вічну дружбу братніх народів
та інші «мантри», розраховані на заколисування нашої національної свідомості.
Російською агресією було порушено меморандум 1994 року про гарантування безпеки
України в обмін на без’ядерний статус нашої
держави. Як наслідок – зруйновано світову
систему безпеки, побудовану після Другої світової війни.
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уважають себе українцями. Як етнологи, ми
розуміємо, що це природно, адже коли домінуючою, сильною є традиційна українська
ніша, українське оточення, то українська ідентифікація є органічною. Особливо показовою
на підтримку цієї думки була поїздка в село
Маяки, що неподалік від Святогірського монастиря. Я відразу помітила нехарактерне для
українських сіл розміщення печі – вона була
винесена від напільної стіни майже на середину хати. «У Вас російське село?» – запитала
я в інформаторки. – «Ні, ми українці», – у
відповідь. Я питала про звичаї, господарювання – справді, все як по всій Україні. Поцікавилась історією появи села і з’ясувалося,
що землі були подаровані царем якомусь російському дворянину у ХІХ ст., який привіз
із собою своїх селян («дворню»). Про українську більшість краю свідчить і наявність
Музею народної культури українців просто
неба у Прилісному. Однак для переселенців з
Росії – у 50‑х – 60‑х роках ХХ ст. (до речі,
іноді вони селилися в селах, де населення повністю вимерло у час Голодомору 1933 року)
це було продовження їхнього радянського –
російського середовища. Основний спротив
українській мові, державності чинило в основ
ному начальство Слов’янська, яке також приїхало в цей край у 60‑х – 70‑х роках ХХ ст.
(я зустрічала представників з Архангельска,
з північних районів). Патріотично налаштовані українці, які прагнули підтримати рідну
мову, символіку, у 2000-му й пізніше неодноразово зазнавали переслідувань. Тут можна говорити про те, що політика в напрямку
зміцнення української державності не проводилася по-справжньому. А вкорінення російської мови, церкви, міфів про «бандерівців»,
фальсифікації історичних подій – усе це пояснює переслідування українськості тепер.
Який вихід? Захищати Україну, українців, і
росіян, які вважають себе громадянами України. А в час стабілізації проводити правдиву
національну політику, що вимагатиме кропіткої роботи у всіх галузях життя – економіці,
історії, культурі.

генетична пам’ять нашого народу прокидається, починає діяти на повну потугу. Ми шукаємо корені російської експансіоністської політики і знаходимо їм пояснення в історичному та
політичному минулому народу.

Е

Людмила Пономар, канд. іст. наук,
докторант УЕЦ
(родом із с. Яблонівка Макарівського р-ну
Київської обл.)
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Події на Донеччині, Луганщині є залишками радянської політики з творення цінностей тогочасної системи – зокрема, асиміляційної національної політики, формування
«советского человека», фальсифікації історії.
У 2000 році під час експедиції у Донецьку
область наші колеги зі Слов’янська (зосібна
С. М. Швидкий), скаржилися на спротив місцевого начальства щодо відкриття української
гімназії («У нас здесь все русские, нам она не
нужна!») С. М. Швидкий говорив, що в їхній
бік летіли навіть звинувачення в націоналізмі.
Розвінчували цей міф про відсутність українців уже поїздки в найближчі села. Наша експедиція проїхала 10 км від Слов’янська, у село
Хрестище. Нас зустріло давнє українське село
з багатою традиційною матеріальною культурою: житлом, одягом, народними стравами,
українською мовою з характерними рисами
народної говірки, збереженням календарної
пісенної обрядовості. Діти співали українські
веснянки, щедрівки, і ми звернули увагу на
східний антропологічний тип багатьох із них.
Ми дізналися, що сюди переселили 50 сімей
турків. Місцева вчителька розповіла, що всі
діти розмовляють, співають українською,
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національні спільноти творяться мережами відповідних інформаційних комунікацій.
Кожна нація має власну мережу, силами якої
забезпечує переважну більшість своїх інформаційних потреб. Але Україна такої мережі
не сформувала й по сьогодні, вона перебуває
в зоні дії російської інформаційної мережі, і
власне українські інформаційні комунікації
лише доповнюють її. При цьому українські за
змістом інформкомунікації присутні не рівномірно на всій території України: Схід і Південь
перебувають переважно поза зоною їхньої дії.
У Європі, де території колишніх колоній та колишніх метрополій сусідять упритул, поставити межу впливові других на перших можна, як
зазначає Б. Андерсон («Уявлені спільноти»),
лише витворивши межу в офіційному мовленні
та в мовленні засобів масової комунікації, які
охоплюють територію всієї держави. Мова переважної більшості засобів масової комунікації в Україні – російська, значною мірою вони
російські і за змістом. Схід та Південь узагалі
перебувають в зоні майже неподільного впливу російських ЗМІ. Влада також робила все,
щоб українська мова тут майже не звучала і
в державно-офіційній сфері. Причому до цього причетна безпосередньо й київська влада.
Останні події в Криму та на Донбасі якраз і
є наслідком усього цього. А весь той огром
російськомовних газет, журналів, книг, радіо-,
телепередач та фільмів спостерігався в Україні
і був запущений у життя не без допомоги офіційного Кремля, щоб українці, не дай Боже,
не усвідомили себе окремою від Росії спільнотою. Найсильнішою його дія була в Криму та
на Донбасі. І саме через це Росія й сепаратисти так уперто чіпляються за державний статус російської мови. Адже якби цей статус їм
удалося проштовхнути, то в Україні виник би
мовно-інформаційний бар’єр між її Заходом та
Сходом, водночас Схід мовно-інформаційно
був би надійно пристібнутий до Росії, що призвело б до розколу нашої країни.
4. Виходячи з вищесказаного, потрібно,
по-перше, при побудові модерної української
громадянської нації насамперед спиратися на

Василь Балушок, канд. іст. наук,
провідний наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Лохвиці Полтавської обл.)
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1. Області, які в основному стали базою революцій 2004 та 2014 років, є дуже давньою
етнічною територією українців та ареалом
Української цивілізації. Це українські землі, які
входили ще до складу Київської Русі, а в новітні
часи – Центральної Ради. Тобто мовиться про
терени, де діють потужні глибинні тисячолітні
українські традиції. Решта українських земель
на схід і південь від означеної території є зоною
вторинної української колонізації. Крім того,
на Сході й Півдні проживає досить багато нацменшин. Проте, окрім Криму, південно-східні
терени нашої держави є переважно українськими як за етнічним складом, так і за змістом побутуючих традицій. Особливо сильні українські традиції на Херсонщині та Миколаївщині,
куди свого часу було переселено багато людей
із Західної України й у такий спосіб підсилено
український елемент.
2. На Донбасі зосереджено величезний масив специфічного з етносоціального погляду
населення: там найбільше людей асоціальної
поведінки – без певних занять, осіб, які відбули ув’язнення, та ін. На Донбасі чимало людей,
не пов’язаних з місцевим етнічним і етнокультурним середовищем; вони мають дуже специфічну ментальність, помножену на їхню велику
кількість. Саме це середовище витворило замішану на криміналі так звану донецьку «еліту», яка до того ж перебуває під впливом Росії
й зорієнтована на сепаратизм.
3. Як показали дослідження (С. Арутюнов, «Народи й культури» та ін.) усі етно
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певних причин не володіє цією інформацією й
недостатньо цікавився історією землі, на якій
народився, виріс і живе, закцентуємо увагу
на окремих моментах історичного розвитку
цих регіонів. Східний регіон з ХVІІ ст. заселяли вихідці з Подніпров’я та Лівобережжя
й офіційно він називався «Слобожанщина».
Сьогодні цей регіон охоплює територію Сумської, Харківської та північних районів Луганської і Донецької областей. Назва «Слобожанщина» застосовується як істориками,
так і етнографами для означення одного з
історико-етнографічних регіонів України, що
представлений своєрідним етнокультурним
комплексом – невід’ємною складовою загальноукраїнського. Проте з кінця ХVІІІ ст.
Слобожанщина планомірно втягувалася
російською владою в ареал імперських економічних і політичних процесів. Як і кожна
імперія, російська проводила агресивну політику денаціоналізації, знищення історичної
пам’яті й культурної самобутності краю. Поглибила цей процес індустріалізація регіону
в другій половині ХІХ ст. – для роботи на
промислових підприємствах із центральних
регіонів Росії систематично завозили нові
трудові ресурси. Радянська влада зробила
свій, не менш потужний внесок в імперську
політику денаціоналізації українського населення краю, особливо в промислових центрах
(містах і містечках) для досягнення поставленої мети – створення квазіспільноти «совєтський народ». На жаль, і в часи незалежної
України жодна влада не приділяла уваги специфіці регіону і його історико-культурному
розвитку. Пострадянський синдром не був
подоланий, чим тепер і скористалася російська неоімперія, успішно провівши заздалегідь підготовлене інформаційне «зомбування» населення.
Щодо Півдня України, то освоєння його
земель аж до Північного Причорномор’я у
ХVІІІ ст. було здійснено запорозькими козаками. Вони брали участь й у війні Росії
проти Туреччини. З її завершенням переважна більшість запорожців була виселена
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центральний регіон з давніми українськими
традиціями. Адже, як відомо, сучасні громадянські нації хоч і будуються всім населенням
країни, проте в їхній основі завжди лежить
автохтонна етнічна більшість, її історія та
культура. По-друге, шукаючи компромісних
рішень, поступатися в принципових питаннях
в жодному разі не можна, оскільки «асоціальне перекотиполе» українського Сходу сприймає лише позицію сили. По-третє, Україні
вкрай необхідно вибудувати власну потужну
мережу інформкомунікацій і по-можливості
витіснити з інформаційного простору країни
російські інформкомунікації. По-четверте,
загальноукраїнські ЗМІ та інші засоби масової комунікації мають стати україномовними,
а іншомовні можуть мати право на існування
лише як регіональні. Так витвориться необхідна для формування справжньої української
незалежності та національної самосвідомості
межа між Україною і Росією. У свідомості
жителів України має закріпитися стереотип,
що вони, незалежно від мови спілкування та
регіональної мови, живуть в окремій країні,
де мовою загальнодержавних – загальнонаціональних комунікацій є зовсім інша, ніж у
сусідній Росії.

Інна Щербак, канд. іст. наук,
старший наук. співробітник УЕЦ
(родом із с. Грушківка
Кам’янського р-ну Черкаської обл.)
Немає потреби зайвий раз переконувати
тих людей, які добре знають історію України, що землі Півдня і Сходу впродовж віків
були населені українцями. А для тих, хто з
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на Кубань. Натомість на новозагарбаних
землях постали нові міста, здебільшого портові – Одеса, Миколаїв, Херсон, які стали
потужними військовими центрами Російської
імперії. Це супроводжувалося переселенням
значної кількості етнічних росіян на окреслені території та символічним означенням
усіх цих діянь іменем імператриці Катерини ІІ. Імперська політика Росії насаджувала
в умах місцевого населення ідею про споконвічність такого статус-кво цієї території. Як
і на Слобожанщині, так і на Півдні України
в царські й радянські часи проводилася політика русифікації та стирання національної
матриці українців у промислових центрах.
Набагато менше імперська іржа виїла історичну та етнокультурну пам’ять у сільського населення краю. До сьогодні старші люди
в селах розмовляють батьківською українською мовою, пам’ятають свої звичаї та обряди, які передавалися від покоління до покоління, й усвідомлюють себе українцями. Про
це свідчать численні інтерв’ю, записані мною
під час польових досліджень у селах Півдня
і Сходу України. І що показово – ніхто із
звичайних людей, з якими я мала бесіди – чи
то росіянин, чи то українець, які мешкають
тут спільно в межах певних населених пунктів, не висловлював неповаги до свого сусіда
з приводу його національного походження.
Для населення названих регіонів це не має
принципового значення, цінуються людські
чесноти та моральні якості – порядність, готовність допомогти в біді, уміння порадіти за
успіхи сусіда. Звичайно, на побутовому рівні
не обходиться і без певної частки легкої іронії
чи жарту з приводу деяких національних рис
характеру.
Тобто причини проблем, привнесених на
нашу українську землю, треба шукати у відповіді на запитання: «Кому це вигідно?». Як
кажуть, висновки робіть самі.
На мою думку, тільки розумна виважена
етнонаціональна політика держави, увага до
економічно депресивних регіонів Півдня та
Сходу, забезпечення людей роботою та повер-

нення їм розуміння «чиїх батьків вони діти»
не дасть жодного шансу неоімперіалістам розшматувати і знищити Україну.

Е

Олена Таран, канд. іст. наук,
наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Перм (РФ))

ІМ

Ф

Україна сьогодні опинилася в глибокій політичній кризі, спричиненій загостренням протистояння між Росією та Заходом. Історична
доля нашої держави, на жаль, – бути своєрідним буфером між цивілізаційними світоглядами. Курс України на загальноєвропейські
цінності активізував агресивне поширення
російського націоналізму на ті території України – Схід та Південь, – де відчутна частка
російськомовних громадян України в містах,
індустріальних центрах.
Відсутність послідовної державної політики з національної безпеки в Україні, стратегії
розвитку, яка мала оформитися в геополітичну
стратегію відразу після 24 серпня 1991 року,
призвела до «тихої» ментальної русифікації
Донбасу та Півдня, яка підживлюється східним сусідом через його засоби масової інформації, меседжі маргінальних політиків.
Козирною картою в кремлівській грі є
мовне питання: якщо говориш російською –
ти апріорі росіянин. Державна двомовність,
якої так прагне для України політикум Росії,
призведе в нашій державі до утвердження на
практиці одномовності в її колонізаторському
розумінні. Історичні уроки доводять, що мовна карта є для Росії не лінгвістичним питанням, а політичним. Для прикладу можна навести спроби ініціювання Росією створення
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автономної за мовним принципом території
на північному сході Естонії в 1993 році, коли
РФ намагалася захистити російськомовних
громадян Нарви та Сілламяе від естонських
«націоналістів». Толерантна політика естонських державних лідерів змогла зберегти суверенність країни.
Лише позбувшись «совковості» мислення,
можна буде побудувати міцну монолітну націю, здатну подолати будь-якого агресора.

Е

втрат територій. Однак здобутки революції,
усе те конструктивне, що вона виборола, треба захищати. Інакше – «маємо те, що маємо»,
коли вкотре влада опиняється в руках «старої
команди», яка перефарбовується.
Тим часом у суспільстві наростає непорозуміння й небажання чути один одного.
Трагічні лютневі події у Києві на Майдані
Незалежності та окупація Криму стали ще
одним каталізатором перевірки нашого суспільства. Особисто я вже геть інтоксикована
нерозумінням та «рванням-сорочок-на-собі» з
обох «сторін». Коли хтось удається в будь-які
крайнощі і готовий тебе на відстані ображати
й ганьбити просто тому, що ти інший, це вже,
здається, край, до якого ми дійшли. Є, безу
мовно, речі дуже принципові, як-от територіальна цілісність країни, з порушенням якої
миритися не можна. А є діалог. Є спілкування. Якщо людина не йде на діалог, не чує, то
все заходить у глухий кут. Це боляче визнавати, але всі роки нашої незалежності діячі
будь-якої політичної сили лише поглиблювали
тріщину між усіма нами, Сходом і Заходом,
Півднем і Північчю та, зрештою, тільки культивували несприйняття Києва всіма. Якщо ж
уважно придивитися, на чому будувалася передвиборча кампанія всіх кандидатів у президенти, партій у Парламент України (тобто
на регіональних відмінностях, які переростали в передвиборчих дебатах у розбіжності), то
можна помітити, що це завжди зводилося до
примітивного бінарного коду: добре / погано,
захід / схід тощо.
Будемо відвертими: 23 роки ми були «фіктивно» незалежними, бо жили в СРСР, який
існував в іншій формі, на іншому рівні. Україна
як держава не проводила грамотної національної політики, розумної політики. Не було ані
інформаційної політики, ані ідеологічної. Національна ідея просто стала засобом політичної спекуляції. Сьогодні ми пожинаємо плоди цього державного занехаяння. І міфи про
Схід і Захід, Бандеру, східняків, західняків,
фашистів, нацистів, Правий сектор, «колорадів» – це частина цього.

Ф

Юлія Буйських, канд. іст. наук,
молодший наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Києва)

ІМ

У тих умовах, що склалися на сьогодні,
надто важко спрогнозувати хід подій та їхні
наслідки. Усім, хто пройшов Майдан, фізично боляче зараз згадувати зиму й усе те, що
сталося з нами, що безповоротно змінило нас.
Почалося все з того, що певна кількість активних, свідомих, небайдужих громадян, які
в очах чинної влади були умовно «слабкими»
та «безправними», зібралася й дала зрозуміти, що не дозволить використовувати себе і
своїх дітей як рабів, обмежувати власні права та свободи. Революція Гідності, як і більшість революцій, мала цілком еволюційну
причину. Тобто інспірують революційні рухи
ті, хто хоче змінити старий лад, владу, саму
систему. Але еволюційний шлях тут виявився
неможливим. Люди боролися за себе. Уперто, важко, з величезними втратами, масштаби яких нам ніколи не осягнути. Фактом
є те, що будь-яка революція веде до змін у
суспільстві – нерідко вкрай болісних. Такий
історичний закон. Часом доходило до воєн і
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Як кажуть, час загоює рани, лікує. Ніхто
не знає, що далі, як воно буде. Багато питань.
Ще більше домислів і міфології. До того ж
між усіма нами розпалюють ворожнечу. Комусь це вигідно. Хтось таки хоче домогтися
того, щоб усередині України всі враз пересварилися. Хочеться в усьому розібратися, але
чим далі, тим більше я розумію, скільки ми
не знаємо, скільки від нас приховано. І в такі
тяжкі часи дуже важливо якось зберегти людину в собі. Треба зупинятися! Стримувати
себе в огульній риториці та взаємних звинуваченнях. З огляду на моделювання ситуації
олігархами видається, що всі ми – пішаки
в чужій грі. І всі в результаті можемо стати
жертвами. Ми поділилися на два (або й більше) ворогуючі табори. Утім, мені здається,
що насправді більшість пересічних людей і
на Заході, і на Сході, і на Півдні, і в Центрі
хочуть одного й того самого. Просто ми катастрофічно один одного не чуємо – смерті і
трагедії останніх тижнів свідчать про це. Не
відкидаючи негативних наслідків агресії РФ,
хочу сказати, що нам треба вчитися терпимості й толерування культурно-мовної іншості.
Радянське єдиномислення ми вже проходили.
Досить. Однобокість та єдиномислення погано закінчується – тоталітаризмом, від якого
ми страждаємо й нині.
Сьогодні непросто в кожному куточку
України. І не треба в усьому звинувачувати
Київ. До речі, у Києві стільки років орудували
«не чисті на руку» люди з Донбасу, які методично обкрадали всю Україну. Зате тепер «винні» кияни, Київ, Захід, львів’яни.
Правильно висловився історик Ярослав
Грицак в інтерв’ю одному з інтернет-видань:
«Нації складаються... з досвіду щоденного
спілкування. Тому “зшивати Україну” треба
поїздами і дешевими авіалініями. Бо стереотипи паразитують на відстанях. Натомість мандрівки вчать».
Урешті, ми «почуємо один одного» не
завдяки промоціям політиків, а тому, що будемо відкритими до спілкування та сприйняття
різних думок. По всій Україні.

Олена Піскун,
молодший наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Красного Лиману
Донецької обл.)

ІМ

Ф

Е

Територія Сходу України традиційно
сприймається як прикордонні землі, які входять до складу етнографічного регіону – Слобідської України та Дикого Поля. Слід зазначити, що, зокрема, Слобожанщина тривалий
час підпадала під вплив Московської держави і Російської імперії, радянської влади, що
спричинило формування ментальності та свідомості мешканців краю, відірваних від української національної ідентичності.
Аналізуючи події останніх кількох місяців
на теренах Донецької області, варто комплексно
розглянути фактори – політичний, економічний, соціальний, етнічний та низку інших, які
спричинили конфлікт на цій території.
Так історично склалося, що територія
Слобожанщини із самого початку заселялася
етнічно та соціально неоднорідним населенням (козаки, робітники і т. д.). Люди їхали сюди насамперед з економічних причин,
оскільки більша платня була на заводах, шахтах тощо. Таким чином, фактично відбувалися асиміляційні процеси, які перетворювали
цілком свідомих українців на тих, хто меркантилізм ставить вище своєї свідомості, гідності тощо. Сьогодні населення поділено на
дуже заможних (які згодом переросли в олігархічні та криміногенні клани регіону) і дуже
бідних (що працюють звичайними робітниками), змушених шукати найприйнятніші та
найвигідніші джерела заробітку навіть якщо
місце роботи буде за кордоном, далеко від
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У цьому напрямку перші важливі рішучі кроки має зробити влада в Києві, напрацювавши
певні тактичні ходи та звільнивши захоплені
території з найменшими втратами, розпочинаючи вже зараз з допомогою засобів масової
інформації пропаганду позитивного українського іміджу, налагоджуючи міжрегіональні
контакти.
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо,
що нагальною є потреба формувати почуття
громадянського патріотизму, духовні критерії національного виховного ідеалу молодого
покоління. Саме сучасне суспільство має напрацювати засади освітньої та культурної політики, спрямованої на мовний, духовний взаємообмін між представниками українського
суспільства різних регіонів і формування національної єдності й позитивної (української)
ідентичності.

ІМ

Ф

Е

родини. Результати переписів населення та
низки етносоціологічних досліджень демонструють високий відсоток українців на означеній території. Однак російськомовна пропаганда, відсутність української національної
ідеї, комплекс меншовартості перетворили
багатьох на маргіналів, яким важлива не належність до свого народу, національності,
держави, можливість вирішувати долю самому, а насамперед матеріальна винагорода.
Знову ж таки, історичний поділ України на
Лівобережну та Правобережну, географічна
близькість Сходу до Росії, а Заходу до країн
Європи також відіграли свою роль у формуванні світогляду людей. На жаль, саме брак
інформації одне про одного зумовив формування низки стереотипів у мешканців країни,
поділ на «москалів» та «бандерівців», «наших» і «чужих», «друзів» і «ворогів».
На наш погляд, саме державі належить
першочергова роль у формуванні свідомості
особистості, її ідентифікаційних пріоритетів.
Також слід зазначити, що не тільки Схід, але і
вся країна досі підпадають під вплив «цінностей» і стереотипів радянсько-російської системи, які впливали й далі впливають на спосіб
мислення, поведінку та сприйняття українців.
За понад двадцять років незалежності України державна політика не була спрямована на
пропагування «українськості» (української
мови, історії, культури і т. д.), її престижності
серед мешканців Сходу чи Півдня.
Крім того, можна говорити про певні економічні, територіальні передумови виникнення конфлікту, проте основним, на наш погляд,
у цій проблемі є перерозподіл сфер впливу
політичних і олігархічних кланів, через які
страждає пересічний українець. Адже еліта
області вболіває передусім за власний добробут, а не стабільність кожної особистості та
регіону в цілому.
Зрештою, може бути запропоновано багато шляхів виходу із цього конфлікту. Гадаємо,
нагальним є якнайшвидше відновлення влади
в регіонах, незаангажованої та незалежної від
місцевого олігархічно-кримінального капіталу.

Світлана Маховська, канд. іст. наук,
молодший наук. співробітник УЕЦ
(родом із м. Харцизька Донецької обл.)
Ситуація, що склалася сьогодні в Україні, зокрема на Південному Сході, зумовлена
багатьма чинниками. Проте визначальними,
на нашу думку, є політичний та економічний.
Щодо першого слід зазначити, що через різні
політичні доктрини впродовж останніх століть традиційна культура як прибулого, так і
місцевого населення українсько-російського
пограниччя та Півдня країни зазнавала денаціоналізації та русифікації. З огляду на це,
на початку ХХІ ст. у свідомості багатьох людей окреслені території асоціюються з російськомовною культурою, а отже, складається
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враження про наявність незначного відсотка
українців у межах цього регіону. Хоча, як
зазначає В. Скляр, статистичні дані переписів 1989 та 2001 років доводять, що українці
переважають за чисельністю серед усього населення в усіх 24 областях, а також у 468 із
490 районів, тобто в 95,5 % загальної кількості районів України. Наслідком довготривалої
антиукраїнської політики є також те, що в місцевого населення виникають проблеми з власною самоідентифікацією. Жителі порубіжних
територій досить часто називають себе «перевертнями» чи «хохлами» або стверджують, що
вони ані українці, ані росіяни. Знищення за
допомогою політичних важелів у жителів південно-східних регіонів України відчуття власної належності до української нації є однією з
причин трагічних подій на окресленій території
в післямайданний час.
Другим, на наш погляд, не менш важливим чинником ускладнення ситуації, є економічний. Більшість робочих місць, зокрема, на
Донбасі, забезпечують заводи і шахти. Отже,
якщо всі працездатні члени сім’ї працюють
на одному заводі / шахті, експорт продукції
якого / якої здійснюється переважно до Росії,
людей опановує елементарний страх втратити
все в разі припинення економічних стосунків із
сусідньою державою. Це призводить до того,
що вони готові відмовитися від усього «бандерівського» (українського), аби приєднатися до
тих, хто обіцяє забезпечити їм хоча б елементарну матеріальну стабільність.
На більшості території, про яку йдеться,
розташовані шахти, трубні, канатні, машинобудівельні, ливарні та інші заводи, які останнім часом не працюють на повну потужність,
а в ситуації, що склалася сьогодні, і з огляду
на інформаційну хвилю «депресивних» думок, вони бояться втратити можливість хоча
б частково вивозити свою продукцію. Міста,
які не мають більше виходів на міжнародний
ринок, крім так званого «сусіда», перебувають
у безвихідному становищі, тому їхні жителі
керуються насамперед економічними «переконаннями», аніж будь-якими іншими.

Сергій Довгань,
молодший наук. співробітник УЕЦ
(родом із с. Орлівка Теплицького р-ну
Вінницької обл.)
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Події, що відбулися в Україні в грудні 2013 – лютому 2014 року на Майдані, у
центрі столиці, безсумнівно, стали початком
утвердження й об’єднання значної частини
українців у єдину націю, чого не простежувалося за всі роки незалежності. Це той крок,
що до сьогодні був лише формальним, не підтвердженим на практиці. Що згуртувало нас?
Насамперед бажання змін у країні. Чинна на
той час влада, по суті, намагалася позбавити
нас права вибору нової європейської моделі подальшого розвитку країни та нав’язати вигідну
для олігархічних кланів ідею Митного союзу.
Остання фактично є відродженням, або реанімуванням, на пострадянському ґрунті відомого вже нам Радянського Союзу.
Упродовж останніх років, зокрема, після Помаранчевої революції, в Україні існувала штучно
створена проблема протистояння двох «світів»,
двох ментальностей та способів життя і мислення: «східного» – прорадянського / проросійського та «західного» – українського, європейського. Це передусім пов’язано з регіональною
політикою, яку проводять у регіонах, та відсутністю чіткої проукраїнської загальнодержавної
програми. Адже протягом років незалежності
було виголошено, а в деяких випадках задекларовано чимало програм. Проте жодної з них не
було втілено в життя або ж реалізовано в повному обсязі. За 23 роки незалежності України
представники влади та їхня внутрішньодержавна політика належним чином не були спрямовані
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на вирішення питання культурного, суспільного
та історичного розвитку країни. Не було вироб
лено єдиної для всієї України ідеї української
нації – нації з давніми традиціями та багатовіковою історією, із загальнодержавними інтересами та пріоритетами (як це було зроблено в
багатьох сусідніх країнах, зокрема в Росії). Гадаю, що це вирішило б проблему з об’єднання
й консолідації населення всіх регіонів країни.
Крім того, це допомогло б нам раз і назавжди
викорінити й перебудувати пострадянське
мислення значної частини населення країни,
виховати нове покоління свідомих українцівпатріотів, які б у майбутньому стали творцями
нової України.
Після подій на Євромайдані Кремль на
чолі з Путіним спрацював на випередження. Побачивши, що в Україні зростає рівень
національної єдності та консолідації нації,
президент РФ мусив діяти негайно, щоб розбалансувати політичну ситуацію в Україні й
нарешті почати втілювати в життя багаторічний план Кремля з метою анексії значної
частини території України, під приводом так
званої підтримки та об’єднання «братніх»
слов’янських народів, відновлення історичної
«справедливості».
Сьогодні Росія веде агресивну політичну, інформаційну та економічну війну проти України
та українського народу. Російські й проросійські політики та політтехнологи за посередництва ЗМІ не перший рік намагаються всілякими способами зомбувати східну й південну
частину населення України. Так, за останнє десятиліття серед населення східної та південної
частин України реалізовано політичний проект.
Помаранчево-чорна стрічка була запущена Росією та взята на озброєння неукраїнською, проросійською владою в Україні на Сході та Півдні
як засіб боротьби проти українства та України
в цілому. Стрічка помаранчево-чорного кольору спершу раптом стала символом перемоги над
фашистами, а сьогодні – ідентифікатором проросійського населення України і тих, хто начебто
бореться проти «фашистів», які засіли в Києві.
Таким нехитрим політтехнологічним способом
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російська пропаганда через ЗМІ вчить ненавидіти українців. У російських і проросійських
ЗМІ замість слова «українці» часто вживають
«бендери», «бандерівці», а всіх, хто розмовляє українською або носить на собі українську
атрибутику, називають прибічниками фашизму.
Усі події, що вибухнули на Півдні і Сході
України, є результатом недолугої як зовнішньої, так і внутрішньої державної політики.
Протягом десятиліть перші особи держави,
міністри, депутати, чиновники зраджували
інтересам України та українців, цілеспрямовано провадили політику денаціоналізації й
розбалансування ситуації в регіонах та загравання з Росією. Не помічали, або ж просто не
хотіли помічати справжніх соціальних проблем
та знаходити шляхи їх вирішення, а навпаки,
стравлювали Схід і Захід України між собою
штучно запущеною проблемою мови.
На сьогодні головними завданнями є: збереження територіальної цілісності країни; урегулювання конфліктної ситуації, що склалася
в східному регіоні; рішучі та негайні дії керівництва країни, СБУ, МВС та ЗСУ щодо сепаратистів, їх повної нейтралізації; недопущення
зовнішніх, а також ліквідація внутрішніх військових конфліктів, які є прямою загрозою для
мирного населення України.

Наталія Литвинчук,
провідний етнолог УЕЦ
(родом із сел. Заводське
Конотопського р-ну Сумської обл.)
Природа напруженої ситуації в Україні, що
викликає тривогу й переживання її громадян,
незалежно від місця проживання, є складною
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мічні фактори ХІХ – 20–40‑х років ХХ ст.,
відносини жителів порубіжжя були позначені
взаємонеобхідністю і взаємозалежністю. Міжетнічні міграційні процеси повсякчас будувалися
на двосторонньому обміні ремісниками, продукцією, сировиною. Тому ймовірна загроза втратити певні матеріальні блага, масова стурбованісь,
відчай та неможливість адекватно оцінювати ситуацію збуджують в українців Донбасу почуття
самозбереженості і пригнічують національну
самосвідомість.
Осмислюючи політичні (прагнення утворити окрему територіальну одиницю), історичні (бажання повернутися до устрою епохи
СРСР), етнокультурні (обмеження в користуванні рідною мовою) та інші можливі причини
виникнення збройного протистояння, усе-таки
відчуваєш їхню вторинність, а часом – навіть
штучність.
Беззаперечним є те, що для врегулювання
соціально-політичної кризи в Україні потрібно
шукати компроміси, а головне – мати бажання це робити. Однак вирішення всіх питань
неможливе лише через проведення загальнодержавних круглих столів, бо події, що розгортаються сьогодні на Сході й Півдні країни,
у яких простежується безпосереднє втручання
диверсійних сил Росії, давно вийшли за межі
міжнародного правового поля.
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та неоднозначною. У її основі лежить низка
розтягнутих у часі суперечливих процесів, які
роками лише поглиблювали загострення внут
рішніх конфліктів. Видається, що етнодержавну політику країни з поліетнічним складом
населення навмисно не скеровували на попередження імовірних зіткнень. Основну причину дестабілізації українського суспільства
варто шукати в зовнішній площині. Безсумнівно, чітка лінія поведінки Росії в ситуації, що
склалася, вибудовувалася роками, і внутрішня
аполітичність на всіх рівнях, особливо в соціально-економічній, культурній сферах, була її
ключовим сегментом. Влада, замилюючи очі
«покращенням життя», намагалася послабити
національну й етнічну свідомість. Наприклад,
усім відомо, що почуття патріотизму, повагу та
любов до історичного минулого Батьківщини,
її традиційних цінностей потрібно виховувати
насамперед у молодого покоління. Однак у
2009–2010 роках під час проведення експедиційних етносоціологічних досліджень на Північному Сході України, зокрема в межах Сумської області, східний кордон якої є водночас
загальнодержавним кордоном України з трьома областями Росії (Курською, Брянською,
Бєлгородською) і пограниччям, з’ясувалося:
шкільний курс «Українознавство», якому
першочергово належить виконувати ці функції, має факультативний статус, на відміну від
першого десятиліття незалежності України,
коли він був обов’язковим.
Безумовно, мають місце соціально-економічні чинники. Це проявляється передусім через
посилення в мешканців східних регіонів страху
перед соціальною незахищеністю, безробіттям.
Особливості геополітичного розташування
України визначили специфіку ринкової політики порубіжних регіонів, яка будується на тісних
взаємовідносинах із сусідньою державою. І таке
явище є цілком закономірним, адже економічні
зв’язки між українцями й росіянами складалися роками. Як засвідчують наші дослідження
історії промислово-ремісничих контактів українсько-російського пограниччя, незважаючи на
різні історичні, соціально-політичні та еконо-

Сергій Сіренко, провідний етнолог
АНФРФ ІМФЕ
(родом із м. Малої Виски
Кіровоградської обл.)
Сьогоднішні події в Донецькій та Луганській областях не залишають байдужими всіх
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цього пограничного регіону. Як на Сході, так
і на Заході країни ми бачимо представників
українського етносу з притаманними йому
особливостями матеріальної і духовної культури, національного характеру і менталітету, що,
незважаючи на регіональну специфіку, є генетично спорідненими. А мовна ситуація на українському Сході, що обирається основним критерієм відцентрових тенденцій, має під собою
ще радянське ідеологічне підґрунтя (побудова
єдиного радянського народу шляхом русифікації національних республік) і використовується
сучасним керівництвом Російської Федерації
як підстава для підтримки сепаратизму.
Ситуацію в регіоні загострюють зовнішньо
політичні амбіції чинної російської влади щодо
інкорпорації у склад федерації всіх неросійських територій, населених російськомовним
населенням, і ширше – повернення контролю
над усім пострадянським простором. Для досягнення цієї мети активно використовуються
політичний тиск, залякування зброєю, ідеологічні та фінансові важелі, ресурси підконтроль
них ЗМІ, створюються нова політична міфологія та образ ворога (боротьба з уявними
«фашистами», «бандерівцями»).
Крім зовнішньополітичних факторів, що
активно спонукають до ескалації конфлікту та
створення маріонеткових держав (на кшталт
Донецької народної республіки), сприяють
цьому і внутрішні причини, головною серед
яких є невдала економічна та соціальна політика незалежної України. Водночас останні
двадцять років наша політична еліта практично не займалася боротьбою з пережитками
радянської ідеології, формуванням спільної
національної ідеї. Замість точного визначення
принципів і формату взаємовідносин між мовними та етнічними групами країни, українська
влада спекулювала на проблемах мови, регіональної диференціації, геополітичного вибору
тощо для завоювання електорату.
Сучасні деструктивні процеси, що відбуваються в Україні, загострюються через незавершеність трансформацій соціального-економічного життя держави; через безпосередню
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громадян нашої держави. Кожний прагне розібратися в такій непростій ситуації. Чим більше
осмислюєш це, тим більше розумієш, що не
все так просто, а отже, з’ясувати причини того,
що відбувається, складно.
На мою думку, головна причина – це
боротьба олігархів за ресурси. Донецький
клан втратив владу над усією Україною, а
тому хоче назавжди закріпитися на Донбасі, реалізовуючи ідею про створення Донецької та Луганської народних республік.
Для втілення цієї ідеї активно використовується пропаганда, що досить активно
діє і може призвести до погіршення ситуації. Прикро, що звичайні громадяни стали
об’єктом маніпулювання. Їх переконують,
що нинішня влада в Києві – нелегітимна,
що Донбас не є українським і говорять багато такого, що не відповідає дійсності.
Гадаю, що для стабілізації ситуації уряду
варто звернути увагу на належне інформування мешканців Сходу з проблем гуманітарної
політики; активізувати екскурсійний маршрут «Схід – Захід»; передбачити культурноосвітні проекти для міської та сільської інтелігенції Донбасу.

Олександр Головко,
аспірант УЕЦ 2-го року навчання
(родом із с. Джулинка Бершадського р-ну
Вінницької обл.)
Причини поширення сепаратистських настроїв серед частини російськомовного населення Південного Сходу України є інспірованими зовнішніми впливами. Вони не пов’язані
з розбіжностями між локальними спільнотами
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приклад: Володимир Антонович – етнічний
поляк, проте він був Українцем за духом та
ідентифікацією. Таких прикладів багато. Нині
в пресі з’являються суперечливі відомості про
підтримку їдеї відокремлення частини етнічної
території України. Але ж сепаратизм є державною зрадою, тому сам факт можливості існування цього прецеденту потребує глибокого
аналізу причин, що дозволили йому з’явитися.
На мою думку, проблема в нігілістичній світоглядній позиції, яка була штучно прищеплена
певній частині населення Сходу України. Державна ідентифікація була непомітно підмінена
локальною, яка випадала з українського поля,
претендуючи на певну культурну особливість
та осібність, генетично закорінену в радянське
минуле. Зрозуміти внутрішні смисли цієї локальної самосвідомості необхідно для того, щоб
знайти спільну мову з її носіями та примирити
звичайних людей, що стали об’єктом маніпуляцій політиків і втягнуті в протистояння.

Е

підтримку сусідньою країною сепаратистських
рухів та її прагнення відновити вплив на пост
радянському просторі. Вирішення цієї ситуації можливе, на нашу думку, лише за умови
забезпечення реального державного суверенітету та вибору єдиного геополітичного вектору
розвитку, а основними механізмами розв’язання
проблеми мають стати проведення економічних
реформ, нормалізація соціального життя.

ІМ

Ф

Марина Олійник,
аспірант УЕЦ 1-го року навчання
(родом із м. Полтави)
Складна ситуація протистояння в певних
населених пунктах східних областей України
має комплекс зовнішніх і внутрішніх причин.
Факт виникнення осередків сепаратизму з
озброєними прихильниками створення окремої
республіки є результатом дії сторонніх сил на
території України. Ці проблеми лежать в політичній площині й потребують кваліфікованої
оцінки правників та обізнаних експертів. Наша
країна перебуває на досить важливому етапі
випробування власної здатності на виживання,
ствердження своєї національної ідеї державо
творення та захисту територіальної цілісності.
Кожен громадянин України має відповідати на
питання: «Що є моєю Батьківщиною?». Проста відповідь: «Моя Батьківщина – це Україна» – включає в себе єднання з українським
народом, визнання рівності всіх етнічних груп,
що його складають, визнання державної мови
та непорушності визначених кордонів. Державна ідентифікація мешканця України є безпосереднім спорідненням з її історією і культурою
та переживанням її долі як долі своїх пращурів,
незалежно від етнічної належності. Простий

Анастасія Журавльова,
аспірант УЕЦ 1-го року навчання
(родом із м. Орджонікідзе
Дніпропетровської обл.)
Щоб зрозуміти, що відбувається в країні, варто бодай побіжно окинути поглядом
шлях України часів незалежності. Звернімося
до витоків і згадаймо, що на чолі незалежної
України в 1990‑х роках стали політики з радянським мисленням. На мою думку, значним
політичним промахом стало применшення значення культурно-освітнього сектору. Як наслідок – відсутність чіткої національної ідеї, двомовність. Слід зауважити, що ЄС не вирішить
всіх нагальних питань. Європейський досвід
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мультикультуралізму показав свою неефективність. Існуючі проблеми в Україні – проб
леми власного вибору і виховання.
Звертаюсь до свого дитинства, так як коріння всього, що є в людині, слід шукати саме
в ньому. Я народилася (1989 р.) в майже незалежній Україні в невеличкому місті Орджонікідзе Дніпропетровської області. Нині мене
вражає те, з якою любов’ю нас виховувала вчителька Ірина Яківна. Тоді це не називалося патріотичним вихованням, та й радше вона просто
намагалася з кожного зробити Людину, прививаючи поняття честі, гідності, доброзичливості.
Наприклад, пам’ятаю, що на уроках ми вивчили
«Отче наш», що свідчить про надання належного значення духовному вихованню.
З початку 1990‑х навчання в школах велось
українською. Це не викликало незручностей чи
конфліктів, а навпаки, – сприяло популяризації та поширенню мови. Як на мене, розмежу
вання України на так званий Схід та Захід на
мовному ґрунті штучне й нав’язане інтересами
кланової політики регіональних еліт.
Варто розуміти необхідність вироблення
самостійної державної моделі та національної
політики, варто пам’ятати величну національну історію та культуру і варто також утворити політсклад з осіб, бачення і спрямування
яких сприятиме розбудові цілісної та сильної
держави. Бажання людей на Сході та на Заході є подібними – забезпечення рівних прав
і можливостей. Вони вимагають гідної оплати праці, а не отримання так званої моральної компенсації, можливості самореалізації,
забезпечення власного добробуту, добробуту
своєї сім’ї.
Основна наша проблема – у небажанні самостійно мислити, аналізувати інформацію.
Наслідками такої байдужості стали численні людські жертви. Біль війни спровокований політичними іграми й новим переділом
сфер впливу, геостратегічними інтересами
Росії зокрема. Як на мене, витоки ситуації в
країні мають суто політичний характер. А чи
варта будь-яка політична гра людських життів – найвищої цінності на Землі?

Віталій Іванчишен,
аспірант УЕЦ 1-го року навчання
(родом із с. Буша Ямпільського р-ну
Вінницької обл.)
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Традиція державотворення на українських
землях має тисячолітню історію, утім, Україна
відновила свою державність лише два десятиліття тому. На жаль, сподівання та надії на
швидкі зміни не виправдались, а перехідний
період від тоталітарного до демократичного
суспільства триває досі.
Одним із ключових векторів формування
молодої демократичної держави та громадянського суспільства є етнонаціональна політика.
Перед сучасною Україною сьогодні стоїть
нагальне завдання реалізувати концепцію формування української громадянської нації в умовах сучасного постіндустріального інформаційного суспільства.
Революційні події кінця 2013 – початку
2014 року та зовнішня загроза з боку Росії –
«гаранта нашої безпеки» – значно актуалізували питання промахів і здобутків етнонаціональної політики урядів незалежної України.
За всі роки незалежності пересічним українцям не було пред’явлено національної ідеї та
програми, пріоритетом якої оголошувалася
б унікальність української мови (титульний
український етнос на сьогодні має білінгвізм)
та необхідність збереження традиційної культури як зв’язку між поколіннями.
Природа сучасних подій детермінується,
крім економічного, геополітичного та соціального факторів, ще й внутрішнім підтекстом,
що вказує на відсутність ефективної етнонаціональної політики.
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тьох польських містах, під колір українського
прапора було підсвічено Палац науки й культури у Варшаві.
Професор, доктор габілітований, декан
історико-філологічного факультету Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові Агнєшка
Чайковська, професор, доктор Кшиштоф
Чайковський, чиї наукові інтереси пов’язані з
польсько-українським пограниччям, одними
з перших засудили анексію Криму. Увесь час
думками з Україною залишаються відомий
етнолог, професор, доктор габілітований Збігнев Ясевич, професор, доктор габілітований
Богуслав Бакула, професор, доктор габілітований Галина Корбич (Університет ім. Адама Міцкевича в Познані), професор, доктор
габілітований Тереза Смолінська (Університет м. Ополе), співробітники Інституту імені
Оскара Кольберга в Познані.
Україністи з Варшави та Вроцлава (зокрема
професор кафедри україністики Варшавського
університету, доктор габілітований Валентина
Соболь) збирали кошти для поранених, чергували в лікарнях. Керівник кафедри україністики Вроцлавського університету, професор, доктор габілітований Агнєшка Матусяк
організувала День солідарності з Україною,
виступала в пресі та Інтернеті з численними
зверненнями. Акції протесту й солідарності
організував у Варшаві україніст Ростислав
Крамар.
Слід звернути увагу, що Майдан у Києві
став інспірацією для багатьох митців Польщі.
У м. Зеленій Гурі було презентовано нове тримовне видання поезій польських авторів, присвячених подіям в Україні, – «Dotyk nadziei.
Доторк надії. Die Berühurng der Hoffnung». На
книжці посвята – «Солідарні з Україною».
Упорядники видання Стефанія Яворницька
та Олександра Солтисяк. Український переклад здійснив Василь Назарук, німецький –
Анджей Котинь.
Назва «Україна 2014» стала не лише заголовком вірша Йоланти Питель, а й знаковою
для всієї Польщі – як символ солідарності
польського та українського народів.
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Який же вихід із конфлікту 2014 року?
Гадаємо, єдино правильним виходом із «катастрофи» є врегулювання конфлікту шляхом
дипломатії. Водночас необхідно:
1) «Створити» ефективне українське військо.
2) Сформувати адекватну зовнішньополітичну доктрину (позаблоковий статус давно
пережив себе, а отже, для створення належного міжнародного престижу Україна має стати
повноправним членом Альянсу або ж повернути статус ядерної держави).
3) Державна українська мова має бути єдиною мовою для діловодства, освіти, військових
формувань, державної пропаганди.
Насамкінець зазначимо, що світова спільнота прийме у ранг «рівних» лише сильну економічно й «озброєну» Україну.

Леся Вахніна, канд. філол. наук, зав.
відділу мистецтва та народної творчості
зарубіжних країн ІМФЕ
(родом з м. Києва)

Події в Україні не залишають байдужими
багатьох людей у різних країнах світу. Культурна громадськість та науковці Польщі,
Болгарії, Чехії, Сербії, Хорватії, Німеччини,
Португалії, Латвії, Білорусі, Росії (у тому
числі Башкортостану), Казахстану відразу
відреагували на події, що сталися на Майдані Незалежності в Києві та в Криму, а також
на трагічні наслідки збройного протистояння
на Сході України. Найбільше теплих слів підтримки надійшло з Польщі.
Польська держава залишається солідарною з українським народом у нелегкий для
нього час. Українські прапори майоріли в бага-
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про єдиний радянський народ, у якому голов
ним мусив бути російський народ. Усе це накопичувалося, тривала непомітна, але постійна
русифікація українців регіону.
Проте за часів СРСР в Україні не відбувалося якихось прямих конфліктів, як і не було
можливості в народів СРСР вибудовувати на
основі своїх етносоціальних організмів націю.
Після розпаду СРСР з’явилася можливість
для політичного самовизначення кожної нації,
у тому числі й української. Однак українські
національні інтереси та нова ідеологія супере
чили насаджуваній упродовж попередніх десятиліть радянській ідеології. Звісно, нова
українська ідеологія не була цілком позитивно
сприйнята російською етнічною групою Донбасу, яка за інерцією мала природній пієтет до
цінностей радянської доби.
Нині російський компонент суспільної свідомості використовується кремлівською владою для ескалації конфлікту й міжетнічного
протистояння. А щодо притискання прав російськомовної людності краю, то це надуманий
аргумент: звернімося до будь-якої статистики – і ми бачимо, що і шкіл достатньо (навіть
більше, ніж достатньо); і ніхто ніколи й нікому
про проблеми мови не говорив, адже можна
вільно спілкуватися чи то українською, чи то
російською, чи то будь-якою іншою.
Що ж до сьогоденного протистояння, то
тут спостерігається специфічна «етнополітична поведінка» лідерів етнічних груп, які виступають за утвердження і вивищення власних
інтересів або за зайняття своїми етнічними
групами кращих ніш у соціально-економічній,
політичній та культурній сфері. Так от, мені
здається, що в Донбасі реально протидіють
два компоненти, один з яких – це російський,
який активно лобіювався як за часів СРСР, так і
впродовж останнього двадцятиріччя політикоекономічною елітою краю. Ці явища цілком
підпадають під поняття «етнічного партнерства» – коли на всіх рівнях (телебачення,
радіо, економіка) обстоюють корпоративні інтереси, «просувають» своїх і формують свою
еліту. Коли ж ця еліта Донбасу потрапила на
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Власне, є кілька причин того, що відбувається нині на Сході. На першому місці стоять
інтереси груп у Донбасі, які вступають у протиріччя. Це дуже добре використовує Росія.
Річ у тім, що ті, хто втік від справедливого
суду українського народу і від Майдану, ті хочуть якимось чином довести свою правоту й
силу. Вони прагнуть довести, що чинили правильно, а ось нова влада робить неправильно, і
тому відбуваються такі конфлікти.
З точки зору складу населення цього регіону, то мова передусім іде про політизацію
етнічності. І тут ми мусимо зважити на кілька факторів. Якщо розглянути, як формувався етнічний склад населення Донбасу, то ми
бачимо, що російський компонент там не був
переважаючим. Єдине, що ідеологія царської
Росії була такою жорсткою, що вона тиснула
на все і формувала потрібний суспільно-політичний клімат. Ще на початку 1990-х років я
зі своїм аспірантом працював над цією проблемою. Він написав дослідження про формування етнічного складу населення Донбасу, вивчив архівні документи і з’ясував, що, справді,
російський компонент не був переважаючим у
Донбасі. Однак, оскільки Донбас, як і взагалі
Україна, на той час входив до складу Радянського Союзу, то тут поширювалася ідеологія
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найвищий національний рівень, то вона використала своє становище для лобіювання
інтересів політичної та економічної верхівки
регіону. Навіть за наявності інших етнічних
спільнот краю (наприклад греків) усе ж домінантною була російська етнічність, яка детермінувала систему політичних, економічних та
культурно-ідеологічних констант регіону.
Щодо українського компоненту, то в цілому він дисонував з російською системою
цінностей і був, на відміну від останньої, все
таки пронизаний демократією. Відтак тяжіння
більшості української людності, у тому числі
й частини політеліти, до демократичних цінностей було домінуючим фактором свідомості
населення України. Саме тому Майдан, який
дав сильний імпульс демократичним процесам, отримав підтримку молоді й інтелігенції
всіх регіонів, частково і людності Донбасу.
Стала очевидною недолугість людей, які
весь час доривалися до влади і намагалися
утримати під своїм ідеологічним тиском певні
групи населення. Ці групи вибиралися з-поміж
найбільш вразливих районів. Скажімо, у тому
ж Донецьку, населенням якого легко маніпулювати, бо якщо на шахти не дадуть дотацій,
то все: життя зупиниться, шахти закриють,
буде безробіття тощо. Тому саме ці регіони –
Донбас, Луганськ – виявилися найбільш
вразливими. Хоча, ще раз повторюю, суто
російський компонент не був переважаючим
за всіма показниками. Коли ж ця ситуація дійшла до апогею – у тому розумінні, що проросійськи налаштовані люди і відверто націоналістичні російські організації («Русский
мир») відчули свою силу (бо їх підтримали з
боку Росії), то маючи досвід Криму, вони вирішили, що можна в Україні будувати Росію,
притлумивши всі інші етнічні (у тому числі й
українські) компоненти. Вони переконують,
що проросійські настрої панують у всьому
Донбасі, але, на мою думку, це не так.
Якби український компонент був сильнішим організаційно (на жаль, саме з боку
Києва, з боку західних областей не було належного стимулу до його посилення), то нині
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ми могли б спостерігати зовсім іншу ситуацію.
Скажімо, «Просвіта» там виступала, відвойовуючи якусь, хоч маленьку нішу, чи за підтримку українськості справжньої. Потрібно
було б організовувати заходи на підтримку
цього. Тоді населення більше відчувало б наявність української складової в суспільстві.
Ми якось завзято повторювали, що в Донбасі «все говорят по-русски», не зміцнивши
позицій української мови, не підтримуючи
українську складову культури. Адже, якщо
будується нація, то відомо, що мова є однією з головних ознак її формування. Відразу
після проголошення незалежності (середина
1990-х років) ми побачили, що почався процес зміцнення позицій української мови, а разом – української культури і українськості (бо
мова все за собою тягне, бо через мову, через
почуття ми висловлюємо свою українськість).
На мою думку, це дуже важливий момент, на
який треба звернути увагу.
Дуже важливо, мені здається, щоб, коли
мова йде про політизацію етнічності через
участь у рухах, через підтримку Росії, то треба
уберегти ситуацію від того, щоб не створювалися політичні партії на етнічній основі. Бо
це для нас буде катастрофа. Пам’ятаєте, у нас
приблизно є мільйон мусульман і у них була
спроба створити свою партію, але якось справа провалилася тоді. А зараз воно може бути
щось на основі російськості, створити там партію підтримки Росії. Мені здається, що цього
допустити не можна.
Гадаю, що в цьому плані найскладніше
припинити російський вплив на Україну взагалі, насамперед на східний регіон. Я маю на
увазі, що найлегше буде, звичайно, вибудувати
кордон фізичний, хоча і з цим ми вже запізнюємося. Це важко, але це нам під силу. Однак
із впливом нових технологій – Інтернету, соціальних мереж тощо – це складніше, ось відразу над цим треба працювати. Вплив через
соціальні мережі – це найважливіше. Звичайно, не хотілося б, щоб у демократичній державі відслідковували, як формуються ці мережі,
але, мені здається, для стратегічного плану це
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було б непогано, подивитися як вони функціонують. Я вважаю, що неважливо зараз думати
про національну державу в такому розумінні,
краще подумати про націю як про соціокультурне явище (яким чином можна це об’єднати,
використовуючи всі трансмісії, Інтернет і таке
інше). Зараз стосовно молоді актуальний інший момент – мало знають історію. Мені здається, що в цьому дискусійному контексті треба зберегти те, що маємо, і зміцнювати його.
Проте найперше необхідно вирішити найголовніше питання, – щоб у Донбасі не було
чужоземних людей, військових найманців.
Ми відтіснимо диверсантів звідти і матимемо
більший простір для нашого маневру. Однак
навіть географічно чи ментально, витісняючи
чужоземний елемент, ми мусимо відразу знати, чим заповнити інформаційний і культурний
простір. Слід відкривати двері тим, хто закінчив школу (є в них сертифікат про освіту – беріть їх, беріть, це найбільший наш капітал буде
саме для вибудовування каналів впливу).
Що стосується етнічних моментів, національних, можливо, етнокультурних моментів,
то справді треба якось залучати в майбутньому до тих заходів, які проходять на націо
нальному рівні, людей з Донбасу. Скажімо,
Донецький національний театр опери та балету, коли вони поставили разом з німцями
«Летючий голландець». Коли він приїхав до
Києва, то ми побачили, що це інші речі. Таким чином ми б їх, власне кажучи, умонтовували б у нашу етнокультурну систему. Бо все
таки в кожного регіону є особливості, і отаке
явище як «ґлокалізація» (коли ми говоримо,
що глобально-локально). Треба тут виробити
таку систему, яка б враховувала регіональну
специфіку.
Слід зрозуміти всі регіони, зберегти те, що
вони хочуть, виробити оцю схему включення
їх у ширший контекст. Тоді з етнічної точки
зору може бути те, що у фізиці «гравітацією»
називають, а ми називаємо «етногравітацією»,
коли тягне не тільки до локального місця, а до
того місця, де живуть твої – люди одного й
того самого походження, де вони сповідують
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одну й ту саму культуру. На цьому, мабуть,
більше грала Росія. Однак ми повинні зараз
дати більше інформації про нас – про доброту,
про те, що люди нормальні і що ми не вважаємо, що вони – це щось зовсім окреме, це наше.
Треба робити спільні програми й залучати їх
до спільних програм, і показувати вигоду, яку
вони матимуть із цієї спільної співпраці в промисловості, науці, техніці, культурі.
Зараз про наслідки подій важко говорити.
Я особисто впевнений, що ситуація врегулюється, слава Богу, якщо не поступиться міжнародна спільнота. Бо вже є деякі рухи щодо
цього (після того як стільки жертв, уже є
якісь рухи, щоб звинуватити Україну в тому,
що вона буцімто веде таку агресивну політику). Хотілося б, аби ці землі залишилися
в складі України. Щодо децентралізації влади, то, звичайно, її потрібно робити. Проте
для мене все-таки більше важить, щоб Схід
трошки до себе притягувати, і тоді, можливо,
зменшиться агресивність.
Я не думаю, що це все приведе до того,
що ми втратимо ці землі – так, як у Криму,
не буде. Тут, крім усього, дуже зацікавлений
великий капітал, щоб зберегти ці землі за
Україною. Нам навіть просто теоретично не
слід давати приводів для таких роздумів, що
ось вони можуть відійти до Росі... Давайте
будемо більше говорити про те, які є шляхи їх
повноцінної інтеграції з Україною. Я назвав
деякі, можна ще інші виявити на місцевому
рівні. Звичайно, треба вибудовувати менеджмент. Оці нові люди, які прийшли до влади,
зможуть вибудувати такий менеджмент, який
буде адаптований до сучасних умов. Хочете
жити в Донбасі трішки вільніше від загального
контексту – можна, давайте розробляти таку
політику. Я вважаю, що таким чином можна
було б підтримувати прагнення до децентралізації. Не думаю, що і Росія, і ті, хто в Росії
править, будуть настільки недалекоглядні, що
розпочнуть повномасштабну війну, адже це
матиме негативні наслідки найперше для Росії.
Шкода, що немає сильного об’єднавчого
руху української діаспори. Я розумію, що в Ро-
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ти особливих зусиль, аби притягнути на свій
бік переродженців з колишньої комуністичнокомсомольської номенклатури, що збивши
статки на визиску того ж таки донецького
пролетаріату, знайшли спільну мову з криміналітетом, розділяючи сфери впливу. Вплив
останніх і проявився в здійсненні планів Москви щодо упокорення України сьогодні. Для
переконливості звернімося до історії.
Одержавши після Переяславської ради
1654 року контроль над освоєними українцями землями на сході й півдні, правителі
Московської держави цілеспрямовано розпочали процес розшматування суцільного
етнічного тіла нашого народу, застосовуючи
різні політичні, економічні й військові засоби.
Насамперед було відірвано від Гетьманщини Слобожанщину, потім у результаті трьох
договорів з Польщею у ХVІІ ст. відірвано
Правобережну Україну.
Ретельно спланувала російська влада і де
українізацію вольностей Війська Запорозького після ліквідації останньої Січі в 1775 році –
на ці землі заселялися вихідці з Молдови,
Балкан, Німеччини, Голландії, Швеції, виведені обманним шляхом з Криму греки, а також
селяни з російської глибинки. Зрештою, частина козацтва, що залишилася вірною Катерині ІІ, була 1792 року переселена на Кубань.
Тобто було зроблено все, аби поступово втілити в життя, передусім принаймні на південносхідних українських етнічних теренах, денаціо
налізацію українства.
Ще одним кроком у цьому напрямку було
під надуманим приводом відірвання 1888 року
від Катеринославської губернії Ростовського
й Таганрозького повітів, у результаті чого велика маса українського населення опинилася в
складі Війська Донського.
Коли прийшла Лютнева демократична революція 1917 року, то виявилося, що не тільки
мешканці Катеринославщини й Слобожанщини хочуть бути в складі планованої Української
автономії, а й населення Нижнього Подоння,
про що його жителі повідомляли в Київ. До
речі, на своєму засіданні 30 березня 1917 року
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сії інші умови. Звичайно, на Заході легше виходити й виступати проти цього. Однак над цим
також треба подумати, бо ми мало захищали
українців, мало зробили, щоб українці зайняли
гідне місце в Росії. І, мені здається, було б доб
ре, щоб ми ще з ними попрацювали, не звертаючись ні до Путіна, ні до росіян. Тут, мабуть,
треба було б нам найближчим часом задіяти соціальні мережі. Якраз наш Круглий стіл дасть
стимул для створення механізму постійної комунікації. Нам потрібно не засуджувати, а попрацювати над об’єднанням, використовуючи
соціальні мережі, Інтернет, а також транснаціо
нальні процеси та технології.
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Після розвалу СРСР ситуація в Донбасі через недалекоглядність української влади
різко ускладнилася, оскільки Київ не надав
значення тому, що в цьому регіоні рвуться
до влади кримінальні елементи, які зробили
залежними від себе не тільки представників влади, а й правоохоронні органи. Жоден
з українських президентів не став реальним
провідником української національної ідеї в
Донбасі, а наші націонал-демократи, особливо
київські, як правило, обминали проблеми цього регіону, виборюючи для себе депутатські
мандати в західних регіонах.
Тому Москві, яка ніколи не може змиритися зі втратою України, не треба було доклада-
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Центральна Рада дала слово представникові
Ростовського об’єднаного комітету українських
організацій, які ще 19 березня провели у своєму
місті 10-тисячну українську маніфестацію. Після цього з подібною заявою виступив представник Чорноморської губернії С. Ерастов.
Очевидно, що такий поворот справ зовсім
не влаштовував російських великодержавників зі складу Тимчасового уряду, які на
певний час прикинулися демократами. Вони
категорично виступили проти включення
до складу автономної України Харківської,
Катеринос лавської, Херсонської, Таврійської, а також прилеглих частин Курської,
Воронезької, Бессарабської губерній, Кубанської області та Війська Донського, де переважали українці.
Подібну позицію зайняли й російські більшовики, які ще недавно устами свого вождя
Леніна до Жовтневого перевороту 1917 року
і справді заявляли про право українців на
незалежність і створення власної самостійної держави. Проте як тільки вони захопили
владу в Росії, тон більшовицьких публікацій
на цю тему докорінно змінився, починаючи із
сумнозвісного ультиматуму Українській Центральній Раді. Відтак завдяки збройній агресії
російських більшовиків у Харкові створюється
маріонеткова Українська Народна Республіка,
що тримається на московських багнетах. Коли
ж стало зрозумілим, що вона не має підтримки
українського народу, Москва вирішила взяти
під контроль хоча б частину української території шляхом створення так званої ДонецькоКриворізької республіки.
Як бачимо, російські більшовики намагалися
у будь-який спосіб утриматися на нашій землі,
бо, за словами Леніна, без українського хліба,
вугілля, цукру та залізної руди Російська радянська республіка була неможлива. А щоб одержати це все від України, необхідно контролювати її економіку, зокрема, залізничний транспорт.
І тут не могло бути ніяких особливих відносин
між відповідними наркоматами радянських
республік, як пропонував представник УСРР
Жарко у спеціальній телеграмі в Москву. Це
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тільки з політичних мотивів для поступки самостійницьким тенденціям українських більшовиків можна залишати УСРР поки що наркомати
з військових і морських справ та шляхів сполучення, як і органів постачання, але «необходима строжайшая директива соответственным
органам управления в том смысле, чтобы
эти самостоятельные комиссариаты работали исключительно и в строжайшем согласии с
директивами, даваемыми из соответствующих
комиссариатов РСФСР, так как только таким
путем может быть достигнуто необходимое
единство, быстрота и точность всех распоряжений и действий».
Не довіряючи українським більшовикам, у
південно-східні регіони України, насамперед у
Донбас, направляються керівні кадри з Росії,
уся промисловість підпорядковується московському центру, бо для нього «наиболее настоятельной задачей на Украине является максимальное использование топлива, металла,
наличных заводов и мастерских, а также запасов продовольствия...».
І вже наприкінці травня 1919 року українські більшовики цілком погоджуються з директивами з Москви, зазначаючи, щоправда,
що «действия некоторых не в меру усердных
агентов Р.С.Ф.С.Р. (особенно военных и
продовольственных), не считающихся с
национальными особенностями украинского крестьянства, должно пресекаться самым
решительным образом».
Так звані українські більшовики в особі
Квірінга, Саркісова, Межлаука та інших змирилися з тим, що Москва 1924 року відрізала
від Донбасу до Росії Таганрозький і Шахтинський округи і продовжувала перетворювати
цей промисловий регіон на полігон різних сумнівних експериментів соціалістичного будівництва. Зокрема, це стосувалося і формування
тут особливого пролетарського прошарку, що
складався, як правило, із завезеного з-поза
меж України елементу. А створення для нього
культурно-освітніх закладів придушувало всі
паростки українського національного відродження. Проголошена ж більшовиками укра-
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їнізація тут відверто саботувалася місцевою
компартійною номенклатурою, яка складалася
не з українців.
Саме в Донбасі особливо брутально розправилися з українським селянством під час
Голодомору 1932–1933 років. На промислових підприємствах, де можна було врятуватися від голоду, маючи продовольчий пайок,
місцевих вихідців не дуже чекали. Скажімо,
на шахти тресту «Кадіїввугілля» в жовтні
1932 року на роботу приймали в основному
не голодних українських селян: з України –
118 осіб, Татарстану – 403, Білорусії – 125,
Центрально-Чорноземної області – 194, Західної (нині – Смоленщина) – 14 [Центральний державний архів громадських об’єднань,
ф. 1, оп. 20, спр. 5315, арк. 42, 43].
За таких обставин зникали цілі села Донецького краю. На місце вимерлих українських
селян завозили так званих доприселенців, як
правило, з російської глибинки. Так, у райони
тодішньої Донецької області восени 1933 року
переселяли в першу чергу 7 500 родин, у тому
числі тільки з Івановської області Росії 3 500:
Білолуцький – 500, Біловодський – 600,
Марківський – 400, Новопсковський – 600,
Сватівський – 350, Старобільський – 350,
Покровський – 500, Старокоранський – 400.
Переселенці з Росії забезпечувалися продовольством, їм створювалися відповідні побутові й культурні умови, що витворювало окремі
російськомовні оазиси серед українського етносу. Значна частина цих приїжджих та їхні
діти невдовзі опиняться в містах і робітничих
селищах Донбасу, де вони себе вільніше почуватимуть у середовищі пролетаріату.
Процес розмиття української ідентичності
продовжувався в Донбасі і в роки передвоєнного сталінського терору, коли сюди на так
звані будови соціалізму завозили величезну
кількість репресованих з усіх куточків СРСР.
Значна частина їх тут і осіла після відбуття
покарання, відтісняючи на узбіччя розвитку
автохтонне українське населення, яке переслідується за національний ухил, відтак причаїться у вираженні своїх поглядів і уподобань,
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призвичаюючись до нового ладу й підлаштовуючись під нові умови виживання.
Проте українство в Донбасі вижило, що
засвідчили події Другої світової війни. Прихід
в окупований гітлерівцями Донбас похідних
груп українських націоналістів покликало до
національно-визвольної боротьби значну масу
місцевого населення. Каральні органи більшовицької влади виявили, що «по районам Сталинской области были созданы значительные
формирования ОУН. Установлено, что в
г. Мариуполе организация ОУН насчитывала
до 300 человек, в г. Краматорске – 120 чел.,
в г. Славянске – 80 чел., в г. Красноармейске
свыше 50 чел., в г. Макеевке – 60 чел., в Марьинке – 80 чел., в Ольгинке – 30 чел. и т. д.»
[ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 3839, арк. 57].
Це, звісно, насторожило Москву. Відтак було посилено каральні акції щодо проявів
українства, створено умови, аби в цьому регіоні
створити новий людський конгломерат, який залишався б не просто байдужим до національного почуття автохтонів, але й був відверто
ворожим до проявів усього українського. Після
звільнення Донбасу від гітлерівців на його території організували велику кількість тюремних закладів, куди помістили засуджених за
військові злочини, зрадників, поліцаїв з усього
СРСР. Скажімо, у тюрмах Луганської області
станом на 12 липня 1947 року перебувало 2 370
ув’язнених замість 880 при ліміті [Держархів
Луганської обл., ф. 179, оп. 2, спр. 8, арк. 14].
Не треба забувати, що й на місця звільнених військовополонених та інтернованих, для
яких у тодішній Сталінській і Ворошиловградській областях організували 70 концтаборів на
250 тис. осіб, потім завезли контингент радянських кримінальних злочинців, багато з яких
після відбуття терміну покарання залишалися
тут, впливаючи відповідно на створення кримінальної аури в регіоні. Залишилися тут на
постійне проживання в основному й ті представники НКВД, що охороняли виправні заклади. І все це перепліталося в складний клубок соціальних протиріч, над яким пробували
стати саме кримінальні елементи. Саме вони
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зовнішньополітичних – здійснення сучасним
керівництвом Російської Федерації неоімперського проекту. Витоки цього становища – у
радянському минулому, яке сформувало стереотипи суспільного патерналізму. За радянських часів Донбас перетворився на потужну
індустріальну базу. До того ж рівень життя населення шахтарського Донбасу тоді був дещо
вищим, ніж у сусідніх областях України. Колапс радянської моделі економіки призвів до
економічної стагнації, масового безробіття, істотного зниження життєвого рівня населення.
Для значної частини мешканців Донбасу негативні зміни в їхньому становищі пов’язувалися
не з крахом радянської моделі економіки, а зі
здобуттям Україною незалежності. Головно
звідси й негативне ставлення до української
державності та ностальгія за СРСР.
Етнічні чинники важливі, однак не є головними в нинішній ситуації в Донбасі. В етнічному складі населення як Донецької, так
і Луганської областей домінують українці.
Зокрема, рівень частки українців серед усього населення Донеччини становив за переписом 2001 року 56,87 % (2 млн 744 тис. осіб
із 4 млн 825 тис.), на Луганщині відповідно
57,97 % (1 млн 472 тис. осіб із 2 млн 540 тис.).
Значну частину населення Донбасу становлять і росіяни. Однак переважна більшість
представників цієї етнічної меншини складають мігранти та їхні нащадки в першому поколінні. Особливо активно міграція росіян із
сусідніх областей Російської Федерації розгорнулася у 50–80-х роках ХХ ст. Збільшення чисельності росіян відбувалося також і в
результаті неприродної, насильницької за своєю сутністю асиміляції української більшості
російською меншиною.
За переписом 2001 року частка росіян серед усього населення Донеччини становила
38,22 % (1 млн 844 тис. осіб), Луганщини –
39,04 % (991 тис.). Росіяни в Донбасі не мають суцільної етнічної території, а розселені
переважно в містах в оточенні сільських районів, серед населення яких абсолютну більшість
становлять українці.
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згодом і візьмуть під свій контроль регіон, не
допускаючи до вирішення його проблем київську владу, рахуючись лише з московською.
І на тлі творення особливого статусу Донецького регіону з його підспудною соціальноекономічною складовою влада продовжувала
постійно відтягати звідси, як і в 1920–1930-х
роках, здоровий український селянський елемент у рамках так званого організованого набору для переселення в східні райони СРСР.
Скажімо, план на 1968–1970 роки для Донецької області становив 450 хліборобських
родин, а для Луганської – 350, які мали переїхати до Далекосхідного економічного району і
Читинської області [Центральний державний
архів вищих органів влади і управління України, ф. 4626, оп. 3, спр. 349, арк. 62].
Таким чином, переселення українських селян Донбасу на схід, зростаюча кількість робітничої маси з усього Союзу на ударні будови цього регіону призвели до зменшення українського
населення і збільшення приїжджих, що ставали
російськомовними і котрих Росія сьогодні вміло використовує для дестабілізації ситуації в
Україні та ескалації збройного конфлікту.

Володимир Скляр,
д-р іст. наук, завідувач кафедри історії
науки і техніки Національного технічного
університету «Харківський політехнічний
інститут»
(родом із с. Колонтаїв
Краснокутського р-ну Харківської обл.)
Нинішня ситуація в Донбасі зумовлена низкою чинників: соціально-економічних, суспільно-політичних, етнічних, ментальних, а головне
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Етнічний склад міського та сільського населення в цих двох областях істотно відрізнявся.
Зокрема, частка українців серед міського населення Донеччини становила 55,04 %, а серед
сільського – 73,45 %; у Луганській області відповідно 55,56 % та 72,70 %. Враховуючи, що
чисельність сільського населення залишалася
досить незначною, етнічний склад урбаністичного середовища безпосередньо впливав на етнічну структура населення всього Донбасу.
Відрізнявся також і етнічний склад міського та сільського населення у Луганській області. Визначальною територіальною особливістю
Луганщини є те, що переважна більшість міст
обласного підпорядкування розташовані в її
південній частині. До того ж північна Слобожанщина – це переважно сільські райони.
Північ Луганщини, як і частково північ Донеччини, належать до історичної Слобожанщини.
Етнічний склад окремих міст Луганщини
відрізнявся насамперед рівнем частки українців серед населення. Зокрема, із загальної чисельності населення обласного центру
(459 тис. осіб) українці становили відносну
більшість – 49,55 % (227 тис. осіб). Частка
росіян складала 47,40 % (217 тис. осіб). Як
свідчить аналіз статистичних матеріалів, рівень частки українців залишався дещо вищим
у південно-західній частині Луганщини порівняно з її південним сходом.
Отже, аналіз етнічного складу населення сучасного Донбасу переконливо засвідчує
українську більшість його населення. Відтак
зазіхання Росії на територію сучасної України
є безпідставним.
Населення Донбасу потребує тривалої соціальної реабілітації, що можливо лише в результаті цілеспрямованої, зваженої, але твердої
державної політики. Кінцевою метою цього має
стати не збереження міфології пострадянського Донбасу, а реальна інтеграція Донецької та
Луганської областей в єдине українське суспільство: не «Донбас та Україна», а «Донбас в
Україні». Серед головних напрямів такої політики повинна стати дієва інформаційна політика. Включення Донбасу в єдине інформаційне

ІМ
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поле України унеможливить деструктивний
вплив інформаційного поля сусідньої держави.
Не меншу значущість має подолання бідності,
створення нових робочих місць і не лише в промисловому секторі. Потрібен розвиток нових
галузей економіки, пов’язаний з інформаційною системою, туристичною справою, розвиток нових комунікацій. Особливо нагальним
є подолання депресивного стану населення
шахтарських міст та містечок. Важливим також є подолання етнополітичних стереотипів
радянської доби та започаткування процесу
формування нової європейської української
ідентичності населення Донбасу. Насамперед
це стосується молодого покоління. Важливим
чинником інтеграційних процесів в Україні
могла б слугувати зважена кадрова та освітня
політика, зокрема це стосується обміну фахівцями між окремими областями. Не менш
важливим є також використання соціальної мобільності молодої генерації, у тому числі обмін
студентами між університетами Західної, Центральної та Східної України.
Для збереження єдності України варто,
нарешті, припинити безпідставну спекуляцію
щодо відмінностей етнічного складу та мовної
структури окремих регіонів нашої країни.

Сергій Швидкий,
канд. іст. наук, доцент,
проректор з науково-педагогічної роботи
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
(родом із с. Шевченко Великоновоселківського р-ну Донецької обл.)
Конфлікт, який виник сьогодні на Сході та
Південному сході України, інспірований зо-
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внішніми силами, зокрема політичними колами Росії. Підготовка почалася, на мою думку,
ще до Майдану. У конфлікті спочатку, крім
засланих з Росії диверсантів, брали участь
представники місцевих жителів (криміналітет, наркомани), але потім підтяглися значні
сили найманців із сусідньої держави. Загалом
це вихідці з кавказьких республік – чеченці,
інгуші, осетини та ін. Загальне керівництво
підготовкою та організацією угруповань бойовиків ведуть російські військові з ГРУ (Генерального штабу збройних сил) Росії.
Як на мене, головна мета, яку перед собою
поставили російські політичні кола, – це де
стабілізація та підрив економіки України для
того, щоб викликати невдоволення місцевих
жителів українською владою. У містах Донець
кої та Луганської областей почалися проблеми

ІМ

Ф

Е

з виплатою зарплат і пенсій. Катастрофічна ситуація склалася із забезпеченням необхідними
продуктами, в аптеках немає багатьох ліків.
У Слов’янську та Краматорську почалися
проблеми з водо- та енергопостачанням. Порушилося залізничне сполучення між багатьма
містами Луганської та Донецької областей. Багато жителів цих регіонів почали покидати свої
домівки, однак чимало людей залишаються на
місцях. Серед них – пенсіонери, інваліди, хворі та ті, у кого немає куди і за що виїхати.
На мою думку, лише мирним шляхом, шляхом переговорів з місцевою людністю (за умови
ізоляції терористів) можна вирішити цей конфлікт. Сподіваюся, що лише спеціальна програма, запропонована урядом, за умови її реалізації, дасть можливість не довести південно-східні
та східні регіони України до катастрофи.

Учасники Круглого столу.
Перший ряд: О. Боряк, Л. Артюх, В. Борисенко, З. Гудченко.
Другий ряд: Т. Момот, О. Таран, А. Артюх, С. Швидкий, Г. Бондаренко, С. Маховська, О. Піскун, Н. Литвинчук
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У відповідь на драматичні події в
Україні надійшли численні листи підтримки від наших зарубіжних колег.
Висловлюємо всім щиру вдячність.
Сподіваємося, що ваші голоси почує та
підтримає світова спільнота, і агресію
проти України буде зупинено.
Наводимо тексти деяких листів і звернень, що надійшли від зарубіжних колег.

Е

мадянськими правами, які є надбанням мільйонів людей в інших демократичних державах
у всьому світі. Пам’ятаймо, що і нам, полякам,
ще не так давно потрібна була подібна підтримка прагнень до нашої незалежності, і такі знаки
солідарності ми отримували з усіх сторін світу.
Завдяки підтримці з боку західних інтелектуальних середовищ ми сьогодні є інтегральною
частиною Європейського Союзу, відзначаючи
цього року десятиліття вступу до нього та 25‑ту
річницю Круглого столу, без якого, можливо,
ми не були б вільними громадянами світу.
Не дозвольмо, щоб пролита нещодавно на
вулицях Києва кров стала даремною жертвою.
Ці драматичні події, свідками яких ми є, вирішують долю не тільки сучасної України, але
й багатьох наступних її поколінь. Не залишаймося німими свідками.

ІМ

Ф

Агнєшка Матусяк, д-р габілітований,
професор (Вроцлавський університет),
Польща
Як представник польського україністичного середовища у відповідь на звернення українських науковців до світової наукової громади
звертаюсь із закликом до польської академічної
спільноти про солідарне висловлення рішучого
спротиву інтервенції Росії у внутрішні справи
незалежної держави, якою від 1991 року незмінно залишається Україна і невід’ємною частиною якої, згідно з нормами міжнародного
права, є Автономна Республіка Крим.
Звернімося разом до урядів європейських
держав, а також США і Канади за допомогою
і з проханням гарантувати безпеку українцям
та їхній Батьківщині. Україна сьогодні стоїть
перед лицем мілітарної загрози з боку свого
північного сусіда, який явно порушує добросусідські міжнародні відносини.
Не забуваймо, що висловлюючи свій протест проти агресивних дій Володимира Путіна
і його прихильників щодо України, ми підтримуємо демократичні прагнення українців жити
у вільній і суверенній країні, у якій легітимно
обрана влада дотримується законів і дозволяє
своїм громадянам уповні користуватися гро-

Галина Корбич, д-р габілітований, професор (Університет ім. Адама Міцкевича
в Познані), Польща
У цей складний час Україна перебуває в
центрі уваги всього світу. Події змушують нас
переживати за те, щоб життя у Вашій країні
стабілізувалося, щоб була подолана олігархічно-корупційна спадщина. Щоб українці
розуміли і сприймали себе як частину єдиної
Європи. Варто пам’ятати про те, що Захід допомагає тим народам, які прагнуть змін і покращення своєї ситуації. Сподіватися на те,
що США чи Європа щось зроблять, наївно.
Від України чекають, коли вона буде сама
приймати рішення. Підтримка надходить тоді,
коли люди намагаються самі щось зробити.
Разом з Вами ми переживаємо за події на
Майдані, відслідковуємо інформаційні нови-
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ни. Студенти вузів м. Познані щоденно пікетують Російське консульство. Як акт протесту
сприймається цьогорічний фестиваль «Українська весна» в Познані, започаткований у травні 2008 року. Це альтернатива тим силам, які
хочуть принизити вас. Ми, українці в Польщі,
зворушені й солідарні з вами.
Маємо надію, що почнеться нова сторінка
в українсько-польських відносинах у політичній, науковій та гуманітарній сферах, а також
нова хвиля зацікавлення Україною.

у напрямку демократії та розвитку економіки. Аби дороги між нами ставали дедалі коротшими й рівнішими. СЛАВА УКРАЇНІ!
Щиро вітаю.

Е

Анна Возняк, д-р (Інститут археології та
етнології ПАН), Польща

Ф

Із занепокоєнням слідкуємо за подіями в
Україні. Дуже переживаємо, непокоїмось як
удома, так і разом з колегами по роботі про
долю Вашої країни. Вірю, що все буде добре.
Усім серцем з Вами.

Валентина Соболь, д-р габілітований,
професор (Варшавський університет),
Польща

ІМ

Тримаймося всі! Ми збираємо гроші і допомогу для поранених у шпиталях. Усі поляки
за нас, за Україну!!! Але тривога неймовірна.
Аби ж Америка та ЄС швидше діяли!

Агнєшка Чайковська, д-р габілітований,
професор,
Кшиштоф Чайковський, генеральний консул Республіки Польща, професор
(Академія імені Яна Длугоша
в Ченстохові), Польща

Кшиштоф Вроцлавський, д-р габілітований, професор (Варшавський університет),
Польща

Із занепокоєнням стежимо за новинами з
Києва та Криму. Усім серцем з Вами, тим паче,
що йдеться про вашу незалежність. Вражені
стійкістю та силою духу українського народу.
Переживаємо та вболіваємо за Вас через
ситуацію, що виникла в Україні.
Сердечно вітаємо!

З великою увагою та зацікавленням спостерігаємо за тим, що у вас відбувається.
Від усього серця зичимо, щоб подальші події йшли в напрямку, щасливому для України,
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Кармен Паділла, президент Міжнародної організації з народної творчості при
ЮНЕСКО (IOV), Філіппіни
Дорогі колеги!
Сподіваюся, що з Вами все гаразд.
Я завжди пам’ятатиму про минулорічну
конференцію IOV в Україні (Київ–Севастополь). Це був чудовий досвід для учасників і
для мене. Дякую ще раз.
Я слідкую за новинами. Прикро, що Ваша
країна опинилася в епіцентрі складних проб
лем. Сподіваюся, що ситуація покращиться і
мир прийде до Ваших людей.

Ф

Е

Андрій Мороз, д-р філол. наук, професор
(Московський гуманітарний університет),
Росія
Если бы наша поддержка могла хоть как-то
повлиять на события, мы были бы счастливы. Но
в наших силах только сочувствовать и ходить на
митинги, результат которых столь же эфемерен.
Ощущение катастрофы и несмываемого позора никуда не девается. Тем не менее, остатки
здравомыслящего населения России все-таки за
вас болеют и всеми силами стараются донести до
оболваненных компатриотов суть происходящего.

ІМ

Любинко Раденкович,
д-р філол. наук, професор,
науковий радник Інституту балканістики
Сербської академії наук і мистецтв,
Сербія
З великою тривогою слідкую за подіями в
Києві та інших містах України. Чи можливо,
що люди не можуть сісти за стіл та домовитися, щоб демократичним шляхом вирішити політичні питання і не вбивати один одного? Адже
це один і той самий народ. У нас була кривава
війна, але вели її різні народи та конфесії. На
жаль, це все переважно слов’янські народи.
А коли війна закінчилася, то одні збагатилися,
а інші – назавжди під землею. По сусідству зі
мною стоїть роками закрита та заросла травою
хата, бо з неї загинув молодий неодружений
лікар, єдиний син у матері. Досвід колишніх
югославських республік показує, що всі очіль
ники, які вели війну, були корумповані й з
війни вийшли з великим багатством.
Тому бережіть своє життя, це єдина цінність, яку не можна поновити.

Катя Михайлова, д-р, професор (Інститут
етнології та фольклористики
з Етнографічним музеєм БАН), Болгарія
Друзі! Я не могла приїхати до Києва, але постійно підтримувала колег з Української академії
наук листами й неодноразовою участю в акціях
протесту під Посольством України в Софії. Крім
того, я щоденно публікувала у Фейсбуку фото
і статті про Майдан та події в Україні з української, польської та болгарської періодики. Рух
«Мережа протестуючих», учасницею якого я є,
відрядив своїх представників, переважно зі студентського середовища, на Майдан у листопаді,
де вони виступали на підтримку українських
протестувальників. Зичу перемоги!

152

http://www.etnolog.org.ua

Миттєвості Революції гідності

2

1. Творча молодь біля КМДА в дні
Революції гідності. м. Київ.
Зима-весна 2014 р.
Світлина О. Курочкіна

Ф

2. Ветеран війни К. П. Плотников на
Соборній площі в Одесі
(електронний ресурс)

Е

1

ІМ

3. Литва підтримує Україну на шляху до
Європи.
Світлина Ю. Буйських

4
4. Польовий медпункт у приміщенні секції гуманітарних наук НАН України.
м. Київ. Зима-весна 2014 р. Світлина Ю. Буйських
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Ф
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Польовий медпункт у приміщенні секції
гуманітарних наук НАН України.
м. Київ. Зима-весна 2014 р. Світлина
Ю. Буйських

ІМ

Намет протестувальників з надписом
«Політики, об’єднайте Україну». м. Київ.
Зима-весна 2014 р. Світлина О. Курочкіна

Намет мітингувальників з Донбасу на майдані Незалежності. м. Київ. Зима-весна 2014 р.
Світлина О. Курочкіна
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МАРІЯ ПЕТРІВНА ЗАГАЙКЕВИЧ

Ф

(31.10.1926 – 01.04.2014)

логії ім. М. Т. Рильського НАН України), яку
закінчила 1954 року.
Відтоді Марія Петрівна пов’язала свою
наукову долю із цією установою, невтомно і
творчо працюючи десятки років у відділі музикознавства Інституту, формуючи разом з
колегами контекст людяності, толерантності, доречного жарту, ініціюючи генерування
нових ідей для наукового пошуку, завжди
охочого сприйняття думок, запропонованих
молоддю. Початковою віхою її наукового
зростання постала кандидатська дисертація
«Творчість С. П. Людкевича» (1954) і видана на її основі перша розвідка про корифея
української музичної культури, представника
галицької композиторської школи Станіслава
Пилиповича Людкевича.
Специфіка відділу музикознавства як
справжнього центру музичної україністики
в усі часи визначила коло наукових інтересів
Марії Петрівни. У річищі одного з напрямів
центральне місце в її доробку посідає праця
«Музичне життя Західної України другої по-
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1 квітня 2014 року відійшла у вічність відома українська дослідниця в царині музико
знавства, доктор мистецтвознавства, професор, лауреат премії імені М. В. Лисенка, член
Національної спілки композиторів України та
Музикознавчої комісії Наукового Товариства
імені Шевченка в Україні Марія Петрівна Загайкевич.
Марія Петрівна Загайкевич (дівоче прізвище – Пшеничка) народилася 31 жовтня
1926 року у відомій львівській родині музикантів – віолончеліста Петра Пшенички та
його дружини піаністки Софії. Продовживши
традицію батьків, Марія Петрівна спрямувала свою увагу на здобуття професії піаністки,
навчаючись у Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка в класі професора
Тараса Шухевича. У 1951 році вона вступила
до аспірантури провідної наукової установи
з мистецтвознавчої проблематики – Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР у Києві (нині – Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етно-
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ловини ХІХ ст.» (1960), де було закладено
підвалини національної музичної регіоналістики та культурології, розкрито особливості
становлення музичного контексту у взаємо
впливах української, польської та австрійської культур.
Іншу сферу в науковому доробку
М. П. Загайкевич репрезентує проблематика взаємозв’язків слова і музики, що яскраво відображена в монографіях «Іван Франко
і українська музика» (1958) та «Музичний
світ Великого Каменяра» (1986), публікаціях
«Михайло Коцюбинський і музичне мистецтво», «Іван Котляревський і музична культура України» тощо.
Доленосним виявилося розроблення дослідницею абсолютно не вивченої на той час
теми балетного театру, що вилилася в написання спершу монографій «Українська балетна музика» (1969), «Драматургія балету»
(1978), низки статей, розвідок, що, урешті,
завершилося блискучим захистом докторської
дисертації «Українська балетна творчість
(проблеми драматургії і розвитку жанру)»
(1982). Марії Петрівні належить і більш широке висвітлення проблематики українського
музичного театру ХІХ ст., що відображене в
окремих розділах запланованого Інститутом
шеститомного академічного видання «Історія
української музики».
Поміж масштабних наукових проектів відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, у яких Марія Петрівна брала активну
участь упродовж останніх років, – Українська музична енциклопедія. Це перше у світі
фундаментальне багатотомне енциклопедичне
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видання, присвячене українській культурі від
давнини до сьогодення.
Серед праць М. П. Загайкевич окремі написані в жанрі творчого портрета, уперше для
широкої аудиторії висвітлюють біографічний
контекст і художні здобутки композиторів
Михайла Вербицького, Левка Колодуба, Богдани Фільц. За книжку «Михайло Вербицький. Сторінки життя і творчості» (1998) про
автора музики Державного гімну України музикознавець була нагороджена премією імені
М. В. Лисенка.
З великим задоволенням Марія Петрівна
ставилася до справи виховання молодих кадрів
музикознавців, панорамно усвідомлюючи необхідність формування майбуття українського
музикознавства, а також убачаючи в студіюванні їхніх праць спосіб розширення власних
наукових обріїв. Під її керівництвом захистились і продовжують справу свого наукового
керівника одинадцять науковців, а також ті
молодші колеги, котрі мають за честь вважати
себе її учнями.
Науковий шлях Марії Петрівни Загайкевич – яскравої людини й чарівної жінки – є
прикладом свідомого благородного ставлення
до обраного фаху і безмежної любові до рідної
України, прагнення всіма силами душі плекати
духовні засади українського музичного мистецтва й широко популяризувати його надбання
серед широких кіл громадськості.
Вічная пам’ять!
Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України
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Mykhed Pavlo. Taras Shevchenko in Russian Critical Reception (1840–1861). The problem of humanitarian response of the Shevchenko work was at the centre of attention of the Shevchenko studies throughout the XXth century. In 2013,
the publishing house Critique issued the first volume of anthology Taras Shevchenko in Criticism which claims to be a representation of plenitude of notices in the Slavic world drawn by the work and the very personality of T. Shevchenko. The papers
of the poet’s Russian critics were put in the publication as well. The history of the Shevchenko poetry’s literary reception reflects
a process of a new discourse formation of Ukrainian-Russian relationship embracing the existential foundations of the people’s
national being restored to a new life.
Along with the recognition of the poet’s talent, the attention of Russian critics has been drawn to the problems of treatment
of Ukrainian language, as well as of the comparative approach to the Shevchenko poetry and the attempts of juxtaposition of
the latter with the remarkable phenomena of, first of all, the Russian literature (O. Pushkin) and the prominent representatives
of the world literature (Goethe, Byron, Mickiewicz and even Shakespeare). The estimations were not unanimous that can be
explained by two factors: ideological orientation of the periodicals and ethnic origin of the critics – the expatriate Ukrainians
treated the poetry of Shevchenko with greater favour. The first Russian reviewers of Kobzar mentioning originality and singularity of his poetry have manifested discontent on account of his verses having been written in a particular provincial dialect which
is unintelligible to most of our readers. The discussion often oversteps the limits of the literary criticism proper – the critics
take a lively interest in Ukraine and its distinctive profile, its history and song art. The criticism of ethnic Ukrainians frequently
has the polemical features and is directed against those Russian critics who allowed themselves sneers regarding the Ukrainian
language. It is important that the poetry of Shevchenko was a backbone and an argument for the Ukrainian writers to declare
the rights of Ukrainian literature in context of all-Russian literary process.
The discussions on capability of Ukrainian literature and aesthetic value of the Shevchenko poetry recommenced after
the poet’s homecoming from exile. In an article placed in a Czech periodical, O. Pypin expressed a persuasion that poetry of
Haydamaks is tantamount to the best folk works of Pushkin and Mickiewicz by its intensity of feeling and peerless poetical images. The North Bee notifying an appearance of a book of the Shevchenko verses called him a first poet of our times.
M. Dobroliubov also adhered to the opinion.
The first essay on biography of Shevchenko was issued in early 1860.
The most ample lifetime examination of the Shevchenko creation was the work of D. Mordovtsev which was published in the
columns of The Russian Tale. The Russian reviewers remarked on the first translations of the Shevchenko works which proved
to be incapable of congenial rendering of the Kobzar poetry potential which is based on the national artistic code.
The criticism of this epoch has laid the foundations of modern Ukrainian-Russian cultural and social-political discourse in
which the claims on Ukrainian distinctive national development have been clearly defined. As far back as in the mid-1860s, it
was realized in the modality of a formula Ukraine Has Not Yet Died, and towards the late XIXth century, in remembrance of
centenary of the Ukrainian national spirit’s revival, it was uttered in the form of Franko’s certainty Has Not Yet Died and Will
Not Have Died. Since, as it has turned out, it was the Shevchenko poetry that has been destined to determine the existential
foundations of the national being.
Keywords: Taras Shevchenko, Kobzar, critical reception, language, translation.
Rozsokha Liudmyla. Narrations on Taras Shevchenko in Myrhorodshchyna. Taras Shevchenko stayed in Myrhorod
District of Poltava Province on board of the Kyiv Archeographical Commission and on the invitation of private individuals in
1845, and also after the homecoming from the exile – in 1859. According to the narrations and the indirect and undocumented
information, he was there in 1846 too, as well as in the last years of his life.
The remembrance of the noted poet’s sojourning there still continues to be in the verbal narrations of progeny of his former
friends and acquaintances. The article’s author has recorded the narrations of Yefrosyniya Mykhaylivna Korobka (1909–
2000) – the last representative of the Korobka family, whose house was visited by the poet – on the itineraries of the land
journeys (villages Mali Sorochyntsi, Popivka, Komyshnia), from which he brought his drawings. The local tradition tells that
T. Shevchenko also visited in the villages Kybyntsi, Velyki Sorochyntsi, Khomutets, and Vovnianka. A teacher from Khomutets Hryhorii Ilkovych Khmil (d. 1964) asserted that in the 1880s to early to mid-XXth century, a painting of biblical content
Imprisoned Apostle Peter which was supposedly signed by Shevchenko hung in a local church. A version exists that Shevchenko
visited the village Bilyky near Myrhorod where in 1845 he made two drawings – The Bilyk Tract and The Stinka Tract. A
Myrhorod-resident teacher Rosa Panasivna Obidna recollected the narrations from her grandmother’s lips in the 1970s how
Taras Hryhorovych loved children, brought them the dainties out of doors. A Myrhorod-dwelling physician Oleh Fedorovych
Kyrposenko recalls the stories of his grandfather Vasyl Mykhaylovych Stelmakh (1870–1945) on the poet’s relations with the
villagers in a local tavern. The posterity of Shevchenko’s friend Pavlo Shershevytskyi has retained the narrations on how cordially and frankly Shevchenko treated the servants and maidservants, and on his being in love with one of the latter – Malanka.
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The folk narrations interpret the facts of Taras Shevchenko biography in their own way; particularly, they associate his
detention in 1847 with his sojourn in the estate of Oleksandr Akkermann (in 1845). A teacher – regional ethnographer
Mykola Antonovych Bilous (1923–2009), a head of a folk museum in the village Petrivtsi, had a stable persuasion that Taras
Shevchenko stayed in the village Yarmaky – a patrimony of count Moritz Yehorovych O’Rourke (1805–1878) who was
interested in his creation.
The regard of the Myrhorodshchyna dwellers for Taras Shevchenko has been constantly deferential throughout one and
a half century. Painted and embroidered effigies of Kobzar hung in almost every hut side by side with the icons. The local
female embroiderers rendered both the images of the poet and Shevchenko’s painting Kateryna, as well as the contours of the
peasant hut in which he was born, on canvas, and the words from his verses and poems were often embroidered on the towels.
None of the Myrhorod painters and carvers avoided the Shevchenko theme. The Myrhorod kobza players and poets celebrated
Shevchenko in their songs and set his pieces of poetry to music.
Keywords: T. Shevchenko, narrations, legends, Myrhorodshchyna.
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Vіga Gyula. Ukrainians-Rusyns in Interfluve of Bodrog: the XIXth–XXth Centuries Ethnographical Facts
on the Hungarian Rusyns. The interpretation of the versions and changes of traditional culture is inconceivable without the
research of the local and regional processes observed in settlement and population history. Temporary migration was a common
process in the relation system of the peoples co-existing in the Carpathian Basin. The situation with migration both in the feudal
times and in the Modern Age is alike. The recent periods brought new tendencies. Motivations of migrations in the Carpathian
Basin in many aspects were identical with the ones of migrations characteristic for other regions of the European continent (e.g.
equalization processes resulting from different conditions of the lowlands and highlands, problems of labour force caused by
wars, changes in mobility connected with social division of labour, etc.). Another part of these migrations reflect the regional
economical, political and social processes.
The present study offers data on the temporary migration of the XVIIth–XIXth century ethnic groups from the Bodrogkéz:
a territory bordered by the rivers Tisza, Bodrog and Latorca (Northeast Hungary and Southeast Slovakia), mainly in Zemplén
County. For the first time, the article reveals a relationship to the problem of Rusyns’ cultural impact and assimilation in relation to the voluntary migration of individuals. Processes due to which Rusyns became independent with a view to language and
ethnicity had not been completed in the mid-XVIIIth century. In this period only in the northern part of Zemplén County, the
presences of Greek Catholic religion and of the Rusyns covered each other. In the rest of the regions, the confessions and ethnic
groups mixed with each other. In the northeastern region in the mid-XIXth century, the Rusyns were assimilated not only by
the Hungarians having formed the Hungarized communities of Russian rite [Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom), Bély
(Biel), Boly (Bol’), Kisdobra (Dobré), Bodrogmező (Pol’any)], but also by the Slovaks expanding along the rivers Bodrog
and Ondava at that time. Assimilation by the Hungarians must have been facilitated by several factors. The most important
one was, in all probability, the Greek Catholic religion, the Church itself and the thin stratum of the Rusyn intellectuals growing out of the Church. Their majority was traditionally of Hungarian commitment. Another factor could be that the settlement
of Rusyns in Northeast Hungary was based mainly on the migration of individuals or small groups, and not on the moving of
large communities. All these must have been connected with the temporary migration of the labour force. Up to 1918, Zemplén
County has been among the largest sources of wandering workers in the Slovakian lands: since the XVIIIth century we have
especially numerous data considering people of Upper Zemplén who went to earn their living, to gain crops necessary for winter
nourishment. Usually, they found work in the Great Hungarian Plain, on its part east of the Tisza. Naturally, at least it can be
partly explained by the poor geographical conditions in the northern lands of Zemplén that it was impossible to provide all the
necessary resources for the inhabitants. Hilly, eroded plough-lands, severe climate allowed of producing only the low quality
crops. The system of land ownership has also motivated the migration of the larger part of population. In the XVIIIth century
in the northern Rusyn villages that were a source of new settlers along the Tisza and Bodrog rivers, there were no villains with
whole lots, only with fragmentary lots, and there were no places in the vicinity where they could have found day-labour (e.g.
Ulich, Ublya, Zboj). The members of harvest groups in their childhood became servants of the Hungarian peasants for a longer
time. Later they got married and settled in the Hungarian villages of the region. Their traits can be followed sometimes up to
our times in individual life stories. The process of assimilation of their last generations can also be well traced and examined.
Their language and cultural assimilation must have been much faster than that of the groups resettled in closer forms, being a
probable explanation of their relatively quick assimilation.
Keywords: migration, agrarian seasonal workers, land cultivation, guest reapers, domestics, Ukrainians-Rusyns, Greek
Catholics, assimilation.
Artiukh Lidiya. Ukraine in Europe: Ethno-Cultural Parallels (Based on the Materials about Folk Nourishment).
The article considers two opposite nourishment models inherent in ancient European culture. After the version of known Russian ethnologist S. Arutiunov, an author of a number of works on studying the life-support system, a nourishment model is
founded on the principle of predominant and basic protein saturation of an organism out of certain food products. The European
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scholars – students of culture, particularly the food historian Massimo Montanari, consider the culture of nourishment of classical, and later – medieval, Europe as an antagonism of two models – the Greco-Roman and the so-called barbarian. M. Montanari attributes a civilizing role to the Greek and Roman culture, and the former was based on employment of cultivated, tame
space and poorly appreciated the primeval, primordial nature. The primitive nature occupied a rather modest place in the value
system determined by the Greek and Roman thinkers and their followers. And the early Latin literature estimated an idea of the
rough rather negative. Forest as an environment for obtaining food was alien for the Romans, while farming was a prestigious
occupation both in the eyes of the plebs and the patricians. The cereals, olives and grapes have become the symbols of their own
identities. Sheep breeding was a supplementary occupation, and shepherding was almost a sole modest example of employing the
wild natural resources. The economical activity of the Franks and Germans was grounded rather on the usage of undeveloped
space: woods, meadows, rivers, lakes, etc. Meat, animal fat, fish and milk were a basis of nourishment model. The beverages
also had their own distinctions: the Greco-Romans were notable for fidelity to wine, while the northern tribes were characterized
by devotion to mare’s and cow’s milk, wilding cider and barley-broth out of the cereals raised on small developed plots.
One cannot say, nevertheless, that this division of nourishment models was so flat: the Germans also ate the grain crops in
the form of cooked cereals and small loaves of bread, whereas the Romans gladly regaled on pork, beef and poultry. However,
the main protein suppliers were meat and fish for the Germans, and farm products – for the Romans. The alimentary opposition: developed/undeveloped, civilized/barbaric, own/alien – is observable in Europe till the Middle Ages, and somewhere –
till our times.
The European historians do not give an answer to the question to which nourishment model the Kyiv-Rus tribes related
since there are no materials examined enough. While considering the invaluable written and archeological sources, we on our
side can judge on considerably less opposition of two nourishment models (the cereal and the meat) on the territory of Ukraine.
From the ancient Rus times farming has been a determinant economic sector, so bread was one of the main products. A rather
big place among the food supplies was occupied by hog raising. At the same time the Ukrainian natural resources are abundant
in growing wild plants, wildfowl and fish that were a substantial fraction of local food. The high farming culture of ancient
Ukraine (that is, developed cultural space) and general employment of natural resources on the uncultivated lands make it
possible to suppose that from the early Middle Ages and even till Modern times (somewhere – till Newest times), there have
been coexisting both European nourishment models on our territory. Certainly, in New and Newest times, a division of Europe,
including Ukraine, into Mediterranean and Northern nourishment models becomes more relative so that it is next to imperceptible in the XXth and XXIst centuries. There remain some traditional motifs in folk nourishment which impart the peculiar
flavours to the cuisines of certain ethnical communities. Meanwhile, there is an advance of professional cooking, especially in
urban environment, and qualified cooks borrow the best examples of restaurant dishes of different nations and introduce them
into everyday life regardless of their belonging to some country or nation.
Keywords: nourishment model, Romans and barbarians, developed and undeveloped room, vegetable food and meat
products, wine and beer.

Kurochkin Oleksandr. European Wandering of Christmas Manger (Towards the History of the Nativity Play).
The accurate treatment of ethnical specificity of the traditions is feasible only with due regard for international context of the
studied fragments of tangible and intangible cultures. Following from this, the author retraces the processes of formation of
Christmas manger’s area of customs in the Catholic countries of Western and Central Europe.
Christmas manger is mediator between the worlds of the sacred and the earthly; it models an important event of the Gospel
history, namely – the miraculous Nativity of Jesus Christ. This sacral object of worship by the representatives of religious community can be rightfully rated among the items with high semiotic status.
Italy is deservedly considered to be a home of the tradition to artistically show the Christmas manger – presepe – in Catholic churches. It was initiated in Greccio in distant 1223, where for the first time St. Francis of Assisi visually reconstructed the
scene of the Nativity of Jesus Christ which is mentioned in the Gospel. The impressive peculiarity is characteristic for the presepi
of different industrial schools of the Apennines: from the Neapolitan to the Sicilian, from the southern Tyrolese to the Apulian,
and from the Ligurain to the Bolognese.
In southern French departments where there are strongest positions of Roman Catholic Church, making of Christmas manger and the figures for it which are there called santones became a popular kind of folk art.
As far back as in 1803 there was a first fair of santones in Marseilles which considerably promoted the development of this
original folk handicraft in the cities Aix, Avignon, Saint-Rémy, and Aubagne. Up to our times, the whole dynasties of the
maîtres-santonniers have been working here and passing their own trade secrets on from father to son.
The Nativity play is known as Krippe on the German-speaking territories. At first this term meant a manger – a feedingtrough for cattle, and later it also became pertained to the artistic models of dramatizing the Nativity of Jesus Christ. The first
church manger has been known in Austria (city of Graz) since 1579; it was constructed by the pupils of local Jesuit college. It
was the activities of the Catholic cloistered orders in the years of the Counter-Reformation pointed at teaching and attracting
the flock that the improvised dramatic stage adaptations of the Christmas plays with manger have changed into the constant
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texts resounded in the church walls during the Christmas parochial church circular procession as well. Numerous families in
Germany and Austria, especially in the villages, still practice installation of Christmas manger at the places of honour among
the interiors of dwelling.
The tradition of the Christmas manger is also deep-rooted among the customs of the western Slavs professing the Roman
Catholicism – the Czechs, Slovaks, and Poles. As in Italy, this custom has become firmly established first in the space of
churches of these peoples and later has passed into the folk mode of life furthering the development of artistic handicrafts on
many territories.
Kewords: Christmas, the Nativity play, manger, Evangelic characters, Christianity, folk art, centres of handicrafts.
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Bosa Liubov. Features of Traditional Nature Management in Landscapes of Southern Over-Dnipro Land: Transformation and Deformation Processes. The modern scientific interdisciplinary studies considers nature management as a
multicomponent system based on the close relationship of production, reproduction and culture as the main mechanism of
interaction between community and environment and as one of the leading factors of identification process launching during the
period of primary socialization.
The environmental management which has lasted for a long time in a certain Ukrainian region is considered to be
traditional. Such is the area of wetland in the South Over Dnipro Land, which for the centuries was a vital foundation of
the Ukrainian ethnos and numerous foreign ethnic settlers on the Dnipro, which applied their forces to development of the
region. So it is important to study the peculiarities of formation of the riverine area culture, ethnic and cultural traditions as a
way of preserving ecologically significant experience, as well as the problems of change of ethnic culture’s ecological function
in the course of time.
The empirical research base is predominantly the auctorial field materials collected during four scientific expeditions of the
Ukrainian Ethnological Centre and the separate departures to Kirovohrad, Poltava, Dnipropetrovsk, Kherson and Zaporizhzhia regions. The author recorded an array of family and life story texts, memoratives, local narrations and legends, as well
as the information, estimative and prognostic opinions of the region’s inhabitants evacuated from the flooded area inundated by
the Kremenchuh, Dniprodzerzhynsk and Kakhovka reservoirs. There have been done the ethnographic descriptions based on
the participant observation; the examined local archives have been partly observed. Among the respondents who traditionally
lived in the area there were the representatives of foreign ethnic progeny of the emigrants from foreign colonies established on the
Dnipro River in the previous centuries – the Swedes, Germans and Swisses, who have also played a certain role in the cultural
interchange in due time.
The theme sphere of selected and submitted interviews used in this research is composed of the descriptions of spatial layout of wetland landscape, former farmsteads of respondents and their traditional occupations. The second theme group is the
descriptions of those changes that have occurred in consequence of relocation, their estimation and features of modern nature
management. Also there is a presentation of observational materials on commemorative practices and strengthening of places
of memory of the riverines.
Analyzing published and unpublished sources regarding study of environmental issues of Steppe Ukraine, as well as auctorial own acquirements we can receive evidence that the building of a series of hydroelectric power plants on the Dnipro in the
XXth century has led to the significant changes of ethno-cultural landscape of all the Over Dnipro Land.
The conclusion is that the nature management which is adapted to the surrounding landscape is considered to be traditional.
The basic factors of its existence could be only stable natural conditions, evolutionary course of socio-cultural processes, and
presence of local native population. However, all these underwent considerable deformations, and therefore now we can consider
only the elements of previous traditional way of life of the population, the natural and cultural landscapes which are reflected
in the recollections of certain elderly people evacuated from the flooded area and fragmentarily in the scientific and belletristic
literature. Those sources are extremely valuable.
Keywords: nature management, ethno-cultural landscape, hydroelectric power plants, commemorative practices.
Hudchenko Zoya. Settlement and Building of the Ukrainian-Populated Village Musayit (Musaitu) in Moldova.
The article covers the results of studying the village Musayit of Taraclia District in the Republic of Moldova, conducted by the
members of the complex Moldavian-Ukrainian ethnographic expedition in 2002. The village is noteworthy for many generations of its dwellers – expatriate Ukrainians from the different lands have been retaining their own language, ancient traditions,
rituals and beliefs in distinct ethnic environment for two centuries.
The village arose in the picturesque surroundings of Bucak at the confluence of the rivers Greater Salcea and Lesser Salcea
after the Russo-Turkish War in 1806–1812. The junction’s right bank is indented by numerous ravines – rypy from which
the water sources stream down into the river. The natural conditions were among the main factors of the village’s planning
structure formation and determined the phases of its settlement. At first, there has been developed the steppe belt above the
rypy, thereupon – the lower, sloping parts of rypy expanding towards the river; finally, as the river became shallow, – riverside
area. Eventually, there sprang up an irregular system of development with crooked short side streets, blind alleys and just one
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stretched thoroughfare along the river. The names of earliest settlers (from Vinnytsia, Lviv, Voronezh, Kyiv, Over-Danube
Land) are still imprinted in the place names of rypy.
Shortly after their arrival, new settlers built an Orthodox church of St. Demetrius consecrated in 1825, a belfry, then – a
parsonage and a school. There were two taverns in the village too. But the principal development elements were peasant farmsteads. The elementary structures, such as hovels, dug-outs and burdeykas (a kind of dug-outs), had been long served as the
shelters of migrants. The hovels in the form of conical shelters of poles dug atilt into the ground, bound atop and covered with
cane were set up on the fields of cucurbitaceous wines. The dug-outs and burdeykas were constructed as the lodgings at the first
stage of settlers’ living. Later on, they were used in more wealthy households as the subsidiary structures, whereas they continue
to be the main dwellings for the poor peasantry.
For building, there have been predominantly employed the lumps of soggy clay [chamur (çamur)] that is typical of Bucak
and other southern Ukrainian lands up to the present.
More advanced type of three-part dwelling hut – inner porch – hut in Musayit differs from the general Ukrainian one by
the circumstance that one of the two huts was called lower (clean, large, festive; front room), and the other – higher (small).
In addition, a stove with furnace out of inner porch was placed only in the small hut intended for everyday family residence.
Nobody usually lived in the front room permanently, therefore a stove was not provided. The layout of the interiors, the design
of overhead covers and hammering of a hut, including the magical rituals at its laying and at the house-warming party, met the
general Ukrainian traditions.
Some construction works (making of chamur, building of walls, etc.) were done in common, by a claque, with subsequent
paying by work for the neighbours.
In order to protect a dwelling from the harmful forces, there were the magical rituals and prohibitions in keeping with those
which we have recorded in other Ukrainian areas, nevertheless sometimes the original ones occur. Thus, having been settled by
the Ukrainian in the early XIXth century (ca 1810), due to monoethnicity, the village Musayit in Moldova has preserved the
ancient folk traditions often in a more integral form than the latter exist in the migrants’ ancestral home.
Keywords: landscape, settlement, building, homesteads, dwelling types, building materials, magical rites, beliefs.
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Buyskykh Yulia. Mastering of Mythological Discourse by Urban Children’s Subculture: Spiritual Intermediary
Practice. Of a variety of phenomena found in the children’s subculture of modern city I have selected those which are the
closest to the point where game, mythology and magic converge, featuring elements of each of them. These are the so-called
children’s evocation of supernatural entities and related haunting. Due to modern studies, children’s evocations have spread
over the entire territory of the former Soviet Union since the late 1970s – early 1980s. They became a typical feature of
school life and folklore and lasted at least until the early 2000s.
This study is based on the interviews – personal narratives recorded in Kyiv from the respondents mainly of my generation, born in the late 1970s – early 1990s in various Ukrainian cities. For the purposes of analysis I have selected the most
representative interviews.
These forms of children’s leisure were secret and hidden from adult members of the family (for example, by practicing
in summer camps, in a backyard, basement, or in an apartment when parents were off), which as themselves had the features of game and were a sort of secret play. Playing in contact with the underworld, particularly by calling various entities
out of there in order to ask a question or see something horrifying and prohibited, the child thus discovered the sphere of
fear and the sphere of death. The data recorded helps us to define clearly two types of children’s evocation: 1) evocation of
mythological characters per se; 2) haunting of classical type, which show certain relation to girl’s divination widespread in
the traditional rural cultures.
Both types employ the entire arsenal of magic attributes and acts: candles, mirrors, circles drawn with chalk, a pendulum (a needle on a thread), and threefold repetition – calling a spirit from the other world, and so on. All evocations have
a common idea of possible contact with the underworld, controllability of supernatural entities that could be achieved by
performing a number of magic acts. The characters featured in evocation and haunting are eclectic. They include creatures
from various traditional mythological traditions, urban legendary characters, and figures of famous personalities. Thus, the
characters of evocation per se include, first of all, personages from various mythological systems: a typical European dwarf
(known as dwarf, matiukalnik), an Irish leprechaun, and a much younger character of urban legends – Bloody Mary. The
Queen of Spades, albeit not being a mythological character in the classical sense, nevertheless possesses all features of the
latter and is a quite popular character of children’s evocation.
The main functions which the aforementioned forms of urban children’s leisure perform include: initializing, socializing,
cognitive and partially prophetic (wholly pertaining only to haunting when children are trying to learn the future).
The certain patterns present in most of texts are worthy of notice. Firstly, it is a gender aspect: as a rule, only girls call the spirits.
Secondly, a vast majority of respondents come from periphery – small districts, and rarely from regional administrative centres.
And lastly: if an informant recites the texts in native Ukrainian language, the spirit evocation formulae proper and the names of
characters are voiced in Russian. Perhaps, it indicates that in the late 1980s – early 1990s, Russian was a common language of
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inter-ethnic communication, particularly in pioneer camps where children from all the corners of the former Soviet Union spent their
summer holidays. They brought home knowledge from various areas of children’s folklore. It also seems interesting to trace evolution
of the repertoire of evocation from my or elder generations to the generation of modern children, i.e., to observe the mechanisms of
inheriting and reproducing the phenomenon of children’s evocation, changes in a composition of characters, etc.
Keywords: children’s subculture, spiritual intermediary practice, children’s evocation, spiritualistic séance, mythological
character.
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Vasianovych Oleksandr. Weather Similarity between Jewish Sukkoth and Ukrainian Holidays. The tradition
of the vicinity of the Jews and Ukrainians on our territories numbers several centuries, and that has resulted in forming
the mechanism of intercultural coexistence of the two nations when there is a combination of everyday reality and a whole
complex of folkloric and mythological stereotypes based on the treatment of the alien which is typical of folk culture. The
opposition own/alien is one of the main incentives of self-identification that is especially obvious in the polyethnic and polyconfessional zones. The experience of immediate vicinity could not help tracking in the folk conception on faith, customs and
culture of ethnical neighbours.
The article is based mainly on the auctorial own field materials collected during the recent years, with attraction of
information from electronic and mass-media containing the significant opinions on the aforesaid problems. There have
been analyzed the Jewish range of problems which is rather well represented in the newest research papers pertaining to the
humanities. However, almost complete absence of ethnological studies has been noted. At present, being founded on a considerable amount of field data, the holiday of Sukkoth is proposed to be focused on, as well as to be observed for the purpose
of finding the semantic affinities between it and Ukrainian holidays with giving heed to their meteorological component.
The first seven days of Sukkoth were named in this way since in the course of these days, it was necessary to dwell in
the hovels [tabernacle is sukkáh in Hebrew, tabernacles is sukkáth (pl)]. The Hebrews made use of the branches of olive
trees, palm trees and other broad-leaved trees. In the author’s opinion, such an embellishment of the hovels with green sticks
is consistent with adorning (klechannia) the houses with greenery by the Ukrainians at Whit Sunday (Whitsuntide, Zeleni
Sviatky). At Whit Sunday in some regions, the green bouquets are purified for the purpose of using it as the medicines. The
Hebrew people associate the holiday of Shabuoth itself with embellishment of synagogue and dwelling houses with grass,
branches, flowers and other verdure, as well as with fragrances. Although being inherently an agrarian holiday, the holiday
of Sukkoth has grown significant enough in the practice of religious worship when Jerusalem was beautified with greenery –
branches, fruits, flowers; the sacrificial cattle was embellished with flowers as well.
By means of auctorial field materials, it has been observed that the Ukrainians rather often wait for raining on Whit
Sunday that also approximates this holiday to Sukkoth. At that time many synagogues had a rule to say a prayer Hosha’anoth
related to fertility and sufficiency of water and rains in Israel. Water and wine were spilt onto a sacrificial altar, afterwards a
grateful offering took place and finally a ceremony with music, dances and praises for water was organized. This ritual was
associated with evocation of water as long ago as in the Talmudic epoch. Generally, the rogations aiming at evoking rain
are represented widely enough in Christianity. Such divine services are more often held in a church, sometimes in a field, at
crossroads, frequently near a well.
As the information archival from archives has shown, on Sumshchyna, Jewish Feast of Tabernacles (kuchky) was meant
to be a St. Simeon Stylites Day. In the different Ukrainian regions, there is a widespread belief that it is the day from which a
quantity of sparrows diminishes. After the field materials, one can observe much evidence where the sparrows are compared
to the Hebrews (zhydy, zhydky). The comparison of sparrows with Jews is also noticeable in the agrarian magic pointed at
keeping a harvest.
Thus, while analyzing the field materials and previously published facts, we can notice a certain semantic affinity of the
Hebrew holiday of Sukkoth with Whit Sunday. Comparing the attributes and ritual actions during these holidays, we detect
numerous parallels of meteorological nature, particularly the evocations of rain which was made by the priests by immediate using
of water. The obscure foreign Jewish traditions are rather often complemented with stereotype conceptions of the Ukrainians on
the Hebrew holidays. We have succeeded in noticing that now in spite of almost absolute lack of foreign ethnic element, there
continues to be a stableness of opinions of the Ukrainians on the alien culture.
Keywords: beliefs, folk calendar, meteorological knowledge, Jewish Feast of Tabernacles, sparrows.

Borysenko Valentyna. Destinies of Correspondents of AUAS Ethnographical Commission through the Lenses
of History: Kost Brezkun. In her article Destinies of Correspondents of AUAS Ethnographical Commission through the
Lenses of History: Kost Brezkun, Valentyna Borysenko examines the unfavourable period of Ukraine’s development in the
1920s–1930s when the Soviet government declared Ukrainization to enlist the support of Ukrainian society on purpose to have
an influence on it. However, thousands of people started active revival of the Ukrainian culture, and the government made a
decision to bring Ukrainization to a close. The participants of the process, representatives of the Ukrainian intelligentsia, firstly
were persecuted and later repressed and killed in a great number.
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The destiny and adversities of teacher Kostiantyn Brezkun from the village of Syniavka on Chernihivshchyna has been
examined through the lenses of history. Kost Brezkun was descended from an ancient Cossack family. On graduation from
Vinnytsia teachers’ seminary in 1912, he taught natural sciences in the village of Stepashky not far from Haisyn. There he
joined liberation detachment of Ananiy Volynets. In turbulent 1917–1918, he took part in liberation struggle of Ukrainian
people on Litynshchyna but he has left the detachment and started teaching in different villages. Later he entered Vinnytsia
Institute of Public Education. While studying and teaching he became a correspondent of Ethnographic Commission of AllUkrainian Academy of Sciences. In order to maintain the Ukrainian culture, he recorded examples of oral folk art, wedding
ceremonies, Christmas carols (koliadky) and Near Year songs (shchedrivky). He also gave lectures for peasants and supported
Ukrainization of the churches in the villages of Lityn District in Vinnytsia Region. From his professional records of folk culture,
we can observe that he was a gifted, capable and hardworking man.
In the 1930s, he was arrested for nationalistic and anti-Semitic activities. Due to efforts of his wife and evidence
of neighbours of the Jews, he was discharged and thereafter left in a hurry for Vologda Region in Russia in order to
escape persecution. There he worked as a teacher and director of school in Rybinsk of Yaroslavl Region; his children and
grandchildren have grown there as well.
Keywords: Ethnographic Commission, Kost Brezkun, folk art, history, Ukrainization, folklore.
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Журнал «Народна творчість та етнологія» висвітлює питання теорії, історії та сучасного
стану народної культури, а саме: словесної, музичної та пісенної народної творчості (фольк
лор), хореографічної народної творчості, народного образотворчого мистецтва, народного
побуту (етнографії), театральної і кінематографічної самодіяльності, а також публікує
нові зразки народної творчості, критично-бібліографічні огляди нових видань, інформацію з
питань народної творчості та етнографії, де відображено досягнення в галузі культури укра
їнського та інших слов’янських народів.
Постійні рубрики: Статті; Розвідки і матеріали; Дослідження з історії науки та культу
ри; З експедиційних матеріалів; Публікації; З архівів, колекцій та рідкісних видань; Трибуна
молодого дослідника; Ювілейні та пам’ятні дати; Критика та бібліографія; Огляди, рецензії,
анотації; Хроніка.
Статті та інші матеріали (крім листів) подаються до редакції українською мовою, обся
гом не більше одного друкованого аркуша.
До статті додається резюме (600–800 знаків) українською, англійською та російською
мовами.
Статті подавати в комп’ютерному наборі – як текстовий файл без переносів у словах у
текстовому редакторі Microsoft Word у розширенні RTF на стандартній дискеті; можна
надсилати електронною поштою.

