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Віта мо ювіляра!

У вересні цього року виповнилося 70 років
нашому колезі – професору Олександру Володимировичу Курочкіну, доктору історич
них наук, головному науковому співробітнику
Українського етнологічного центру Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етно
логії ім. М. Т. Рильського НАН України.
Він з тих людей, кого ще за життя називають
класиками. Уміння знаходити несподівані ра
курси досліджень, писати науково й водночас
захопливо робить його публікації цікавими
не лише науковцям, але й широкому загалу.
Давно вже стали раритетними книги автора,
присвячені новорічним святам українців.
Олександр Володимирович народився
27 вересня 1944 року в Києві. Після закін

чення школи працював різноробом у друкарні.
У 1962 році вступив на історичний факультет
Київського державного університету імені
Тараса Шевченка. Подальшим прилученням
майбутнього науковця до етнології стало на
вчання в аспірантурі ІМФЕ ім. М. Т. Риль
ського. Свою наукову працю в стінах рідно
го Інституту Олександр Курочкін розпочав
з посади старшого лаборанта, тут захистив
кандидатську та докторську дисертації, став
головним науковим співробітником. У колі на
укових інтересів ученого – календарна й сімей
на звичаєвість, питання історіографії, громад
ський побут, релігійні вірування, міфологія та
демонологія, маскознавство, традиційні роз
ваги і весільний фольклор, процеси етнічної
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Вітаємо ювіл яра!

ідентифікації, карнавально-святкова культура
українців та інших європейських народів.
Його науковий доробок складають понад
двісті наукових публікацій. Він автор чоти
рьох монографій: «Новорічні свята українців:
традиції і сучасність» (К., 1978), «Українські
новорічні обряди: “Коза” і “Маланка” (з історії
народних масок)» (Опішне, 1995), «Українці в
сім’ї європейській: звичаї, обряди, свята» (К.,
2004), «Святковий рік українців (від давнини
до сучасності)» (Біла Церква, 2014).
О. Курочкін друкувався не лише у вітчиз
няних, а й зарубіжних профільних виданнях
(«Советская этнография», «Живая стари
на», «Славянский и балканский фольклор»,
«Demos», «Българска етнология», «Български
фолклор», «Acta Ethnographica Hungarica»,
«Ethnologie Française»).
Великий досвід польових досліджень,
який має О. Курочкін, дозволив йому сфор
мувати унікальну джерельну базу зі святко
вої культури українців. Ті з колег-етнологів,
кому пощастило побувати в експедиціях ра
зом з ним, згадують товариськість, почуття
взаємодопомоги, а ще особливе вміння Олек

ІМ

Ф

Е

сандра Володимировича створювати святко
во-радісну атмосферу в повсякденні. Дослі
дження сміхової культури народу вплинуло і
на художню творчість науковця – він пише
сатиричні вірші.
Дивлячись на спортивну статуру ювіля
ра, його завжди усміхнене обличчя, щоразу
переконуємося, що він великий життєлюб.
Оптимістично-позитивне бачення світу, ви
соке почуття гумору, іронія та самоіронія,
притаманні Олександру Володимировичу,
мабуть, є своєрідним еліксиром його моло
дості. Цьому, безумовно, сприяє і викла
дацько-педагогічна діяльність О. Курочкіна.
Він керує підготовкою магістрів, аспірантів
та пошукачів з напрямів «етнологія», «куль
турологія». «Блискучий і творчий знавець
предмета, прекрасно, з гумором викладає,
дуже уважний до поглядів і “знахідок” сту
дентів», – пишуть про свого професора сту
денти на інтернет-форумах.
Колеги-народознавці ІМФЕ ім. М. Т. Риль
ського щиро вітають пана Олександра з
ювілеєм! Бажаємо йому міцного здоров’я,
творчої наснаги та довголіття.
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КРУГЛИЙ СТІЛ
«Роль У чених-гуманітаріїв
у сприянні стабілізації ситуації
та ВІДНОВЛЕННя МИРУ в Україні»
м. Київ
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
16 липня 2014 року

Ф

Е

певною мірою криються також у неадекват
ній внутрішній політиці України останніх де
сятиліть. Адже не секрет, що впродовж усіх
років незалежності цей регіон було віддано
на відкуп місцевим політико-олігархічним
кланам, які (для гарантування собі постійної
електоральної підтримки і формування про
тиваг решті України) створили тут своєрідну
«пострадянську резервацію», орієнтовану на
«русский мир»; розгорнули тотальну анти
українську істерію в місцевих ЗМІ і фактич
но легітимізували переслідування місцевих
активних діячів українського просвітницько
го руху.
Проте переконана, що за умови припи
нення зовнішніх вторгнень українці, навіть
за цих складних гуманітарних протиріч у
регіоні, здатні порозумітися, відновити мир
і територіальну цілісність нашої країни. На
нашу думку, завдання вчених-гуманітаріїв
полягає якраз в об’єднанні зусиль для фор
мування належного інформаційного простору
держави, для відновлення стабільності і миру.
Отже, закликаю у своїх виступах не замика
тися на причинах збройного протистояння, а
більше вести мову про можливі шляхи вирі
шення існуючих проблем.
Ми – науковці, журналісти і творча ін
телігенція – маємо відчути спільну відпо
відальність за те, що відбувається, і переду
сім спробувати окреслити ті наукові заходи
і проекти, які зможемо реалізувати. Щоб
результати роботи зібрання були більш зри

ІМ

Ганна Скрипник,
доктор історичних наук,
академік НАН України,
директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України

Шановне товариство! Сьогоднішній Круг
лий стіл ми зібрали у відповідь на ті драма
тичні події, що відбуваються на Сході Укра
їни. Ще донедавна видавалося б абсурдним
говорити про війну в Україні, а сьогодні – це
страшна реальність. Для присутніх, гадаю, є
очевидним, що збройне протистояння на Дон
басі є наслідком як опосередкованого, так і
безпосереднього військового вторгнення Росії
на українську землю. Від російських «градів»
і мінометів уже загинули тисячі людей. Мета
вторгнення – не допустити реалізації євро
інтеграційних прагнень українського народу,
накинути Україні свій проект геополітичного
вибору і перспективу інтеграції у так званий
«русский мир».
Водночас не варто ігнорувати й того фак
ту, що причини трагічних подій на Донбасі
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Круглий стіл

мими, необхідно в наших виступах акценту
вати, як можна вдосконалити гуманітарну
складову внутрішньої політики, яким має
бути інформаційний простір держави, як
збалансувати мовно-культурні запити регіо
нів і піднести рівень національної свідомості
громадян.
Шановні колеги! Перш, ніж ми перейдемо
безпосередньо до реалізації власне програми
нашого зібрання, дозвольте мені представи
ти вчених, які сьогодні долучають свій голос
до нашого із зарубіжжя і додають нам сил та
сподівань, що Європа нас почує. Насамперед
це поважний гість і співорганізатор заходу –
президент Міжнародної асоціації україністів
Міхаель Мозер. Лише в короткій репліці
скажу присутнім про те, що пан Міхаель узяв
на себе важкий тягар відповідальності за
презентацію України в європейському світі.
Зокрема, він проводить тематичні круглі сто
ли в європейських країнах; навіть оприлюд
нив персональне звернення з приводу ситуації
в Україні до Президента Австрійської держа
ви, представником якої він є. А чого вартує
його участь у численних міжнародних конфе
ренціях, де пан Мозер як очільник україніс
тичної течії в сьогоднішній гуманітаристиці
робить вагомий внесок в адекватне сприйнят
тя української проблематики світом, а також у
сприяння вирішенню наших внутрішніх проб
лем. З вашого дозволу, буду прохати пана
Міхаеля виступити сьогодні співголовою
нашого заходу.
У процесі спілкування всі інші поважні
учасники нинішнього зібрання будуть пред
ставлені аудиторії і, я гадаю, що ми належно
пошануємо думку кожного. Отже, безпосе
редньо переходимо до обговорення заявленої
проблеми – роль учених-гуманітаристів у за
безпеченні стабільності та відновленні миру в
державі; у пошуках шляхів, як покласти край
тим згубним драматичним подіям, що точать
ся сьогодні на Сході України. Слово надається
президенту Міжнародної асоціації україністів
Міхаелю Мозеру.

Міхаель Мозер,
президент
Міжнародної асоціації україністів,
професор Віденського університету

ІМ

Ф

Е

Дуже дякую, пані академік Скрипник,
за люб’язні слова. Не буду довго говорити.
Я тут маю таку особливу роль, бо все-таки
працюю, дію не в Україні, а в Австрії чи, у
ширшому контексті, у Центральній і Західній
Європі, і як президент Міжнародної асоціації
україністів маю усвідомлювати свою відпові
дальність. Гадаю, що фактично я усвідомлюю
цю відповідальність і можу сказати, що моє
життя змінилося так само, як життя всіх гід
них науковців-гуманітаріїв, бо ситуація така,
що ми просто не можемо далі так працювати,
як раніше. Ми просто сиділи над книжками,
займалися наукою. Сьогодні, звісно, і надалі
сидимо над книжками, надалі викладаємо,
надалі займаємося наукою дуже поважно,
скільки нам дано. Але водночас звертаємося
до наших спільнот, у моєму випадку – це За
хідна Європа, це Центральна Європа. Наш
обов’язок полягає в тому, щоб ми також за
ймалися пропагандою, бо ми перебуваємо
в ситуації інформаційної війни. Наголошу
лише, що наша пропаганда є і має бути пропа
гандою правди. Намагаюся якнайкраще за
йматися пропагандою правди. Що я роблю?
Уже в лютому як президент Міжнародної
асоціації україністів я написав листа, у яко
му пояснив, що ми всі тільки за багатомовну,
багатокультурну Україну. Майдан також був
багатонаціональним і багатомовним. Хоча ми
стоїмо за одну державну українську мову, але
це не означає, що ми не виступаємо за різ
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це означає, що далеко не все нами втрачено і
ми маємо добру підтримку.
Шановне товариство, нині надто важливо
для нас знати про те, що відбувається там, на
Донбасі, у регіоні, який сьогодні найбільше
потребує нашої уваги, безпосередньо від його
жителів, як мовиться, з перших уст. Дозвольте
надати слово пану Анатолію Загнітку, членукореспонденту Національної академії наук,
декану філологічного факультету Донецько
го національного університету. Дякую, пане
Анатолію, що Ви сьогодні тут з нами!

Ф

Е

номанітну Україну. Я написав різні листи
до західних видань, зокрема, до провідного
журналу «Der Spiegel», у якому ще в лютому
були опубліковані просто огидні статті. Дуже
пишаюся тим, що мої листи прочитали вго
лос під час демонстрації біля редакції цього
журналу.
Я вперше (хоча є науковцем, який пише
передусім статті до наукових журналів і до
наукових видавництв висилає свої рукопи
си книжок) почав писати статті до провідних
газет, щоб повідомити наших людей про те,
що насправді відбувається в Україні, бо, на
превеликий жаль, наші люди, наші журналіс
ти дуже часто усвідомлюють Східну Європу
крізь призму Москви. Вони виховувалися на
підручниках з Москви, вони вивчали росій
ську мову – і це добре. Проте, коли вони пи
шуть про Україну, то треба знати про Україну
безпосередньо з України, а не через Москву.
Я наполягаю, щоб ми все-таки працювали в рі
чищі цієї вимоги, щоб у нас постали такі кадри
і серед журналістів.
Я також, скажімо, щодо викладів трохи
змінив свою програму. Наприклад, на конфе
ренції Міжнародної асоціації славістів у міс
ті Балцені, присвяченій ролі ЗМІ в сучасній
історії мов, моя доповідь стосувалася мови
Майдану в українських ЗМІ, бо ми маємо го
ворити про ці наші події якомога більше, щоб
світ дізнався про нашу правду, і ця правда до
волі однозначна. Зауважу, що я звернувся до
Президента Австрії у відкритому листі після
того, як Австрія прийняла пана Президента
Путіна, бо треба завжди сказати своє. Це
моє глибоке переконання. Я це зрозумів що
найпізніше в січні, коли перші люди померли
саме тут. Я з вами плакав щоденно з огляду
на те, що відбувалося. Ми надалі іноді плаче
мо, але треба перестати плакати, бо насправ
ді – ми сильні, і ми боремося за нашу правду.
Дуже дякую!

ІМ

Анатолій Загнітко,
доктор філологічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
декан філологічного факультету
Донецького національного університету

Шановні колеги! Дякую за можливість
виступити! Ситуація нині надзвичайно не
безпечна, тому, безперечно, те питання, яке
сьогодні винесено на обговорення, є дуже ак
туальним. Хоч як би ми не говорили про наші
помилки в минулому, все одно треба виокре
мити один із нюансів, який ми чомусь завжди
оминаємо – це проблема кадрів. Необхідно
звернути увагу на те, що й досі більшість ви
щих навчальних закладів, зокрема класич
них і некласичних університетів, очолюють, а
отже, і формують там гуманітарний простір, ті
самі можновладці, які були і в попередні роки.
Якщо подивитися на сучасну мапу Луганщи
ни й Донеччини, то побачимо, що біля витоків
продиктованої ззовні ідеї так званої «Новоро
сії», яка сьогодні дедалі наполегливіше нама
гається сформувати собі певний ідеологічний

Ганна Скрипник: Дякую, пане Міхаелю!
Шановні колеги, переконана, що якщо ми ма
ємо такого поважного амбасадора в Європі, то
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мас-медійному простору в цих регіонах, бо без
нього не буде подолано мовно-психологічного
травматизму, якого зазнало суспільство і на
слідки якого на сьогодні є надзвичайно важки
ми. Передусім підняти з колін усе українське,
адже низка проукраїнськи налаштованих сту
дентів постраждали саме за те, що вони роз
мовляли українською. Студенти телефонують
і, переживаючи за мене, просять не розмовля
ти на вулицях Донецька українською, щоб не
потрапити «під роздачу» проросійських бойо
виків. Вони турбуються за моє життя. Отже,
можете самі оцінити ту атмосферу, яка панує
нині в наших краях. Постає питання, як по
вернути українськість в український Донбас,
у який спосіб. Очевидно, не вистачає не лише
мілітарних, а й медійних ресурсів для вклинен
ня в цей проросійський інформаційний про
стір. Відомо, у світі є різноманітні засоби для
того, щоб подолати інформаційну окупацію.
Це кіберзахист усього простору державою.
Якщо цього не буде, то всі наші потуги будуть
марними.
Заходи, що їх запропонувала наша осві
тянська група, – відкриті й доступні. У масмедійному просторі України є надзвичайно
важливий ресурс, який створила кафедра
української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету. До
нього є доступ з будь-якого куточка земної
кулі. Ми вдячні всім, хто до нас заходить,
спілкується з нами. Але ще раз повторюю, що
це дещиця, бо для масового користувача вона
не доступна.

ІМ

Ф

Е

напрям та інформаційну легітимізацію, пере
бувають ті самі викладачі, професори, котрі
формували дух студентства вчора і сьогодні
продовжують його формувати різними україно
фобськими навіюваннями. Щодо заходів. Я не
хочу оцінювати те, що відбувається, бо це дуже
важко, адже моя сім’я, зокрема, пережила дні,
коли російські «гради» стріляли буквально в
кілометровій відстані від нас, і люди гинули в
Мар’їнці та Олександрівці, тому не хочу цього
торкатися. Озвучу конкретні пропозиції. Пе
реді мною газета «Новоросія», яку вкидають
у кожну поштову скриньку, розносять по всіх
хатах у селах і містах Луганщини, Донеччи
ни. На сьогодні український простір засобів
масової інформації Луганщини, Донеччини
порушено, українські канали, такі як Перший
національний, 1+1, 112‑й, зникли. Усі інші ка
нали – НТН, ICTV – присутні, але вони ні
коли за духом українськими не були. Щоправ
да, нині і їх вимкнули в Донецьку. Це означає,
що йде повне спустошення українськомовного
мас-медійного простору на цих територіях і
потрібне негайне втручання української влади
для употужнення українського інформаційномедійного ресурсу.
Можу сказати, що ще в лютому нами було
підготовлено й запропоновано Донецькій об
ласній державній адміністрації спеціальний
проект: ішлося про проведення щорічного свята
«Українська весна», або «Світ України-Руси».
До цього свята ми передбачали цілу низку за
ходів. Зокрема, обмін викладачами між провід
ними університетами. Мова йде не тільки про
обмін викладачами-гуманітаріями, а й пред
ставниками природничих та технічних наук.
Шкода, що подальші події не дали можливості
розгорнути цей проект. Він існує, і я його за
лишу присутнім колегам для того, щоб можна
було з ним ознайомитися. Нині штаб-квартира
Донецької облдержадміністрації розміщується
в місті Маріуполі, але, на жаль, і досі нічого з
реалізації цього проекту не передбачено.
Ще один нюанс, який потрібно врахову
вати сьогодні. Крім того, що я сказав, необ
хідно повернути престижність українському

Ганна Скрипник: Шановне товариство!
Хотіла б звернути вашу увагу, що в папках, які
ви отримали, є пакет документів, серед яких –
проект Звернення нашого Круглого столу,
який ми спільно маємо сьогодні доопрацюва
ти, внести пропозиції, прийняти і запропону
вати громадськості. Хотілося, щоб представ
лений проект Звернення кожен із присутніх
доповнив конкретикою (щодо того, як можна
відновити мир і українську державність на
Сході України). Крім того, є певні тематичні
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утворилась і якою вона була. Нині це є міф,
який використовують, зважаючи на те, що
широкий загал необізнаний у таких питаннях.
Тобто є політичний міф, який намагаються ви
користати зовнішні сили. Ми розпочали робо
ту із розвінчування цього міфу, і я думаю, що
вона обов’язково дасть свої результати. Нам
потрібно поширювати об’єктивні знання про
цей політологічний феномен.
Інше важливе й невідкладне на сьогодні
завдання – це розвіяти ще один міф: про те,
що Південь України нібито не є українським
і буцімто ніколи й не був українським. Істо
ричні факти, історичні відомості свідчать зо
всім про інше. Український чинник був одним
з основних в історії розвитку Півдня Укра
їни – і культурного, і економічного. Однак
до 1991 року про це мало говорили, а якщо й
говорили, то не в повному обсязі. Отже, пе
ред нами стоїть важливе завдання – через
засоби масової інформації говорити прав
ду про Південь України, про те, що він
є українським.
Про завдання на перспективу. В Одесь
кому університеті на історичному факультеті
є спеціальність «етнологія». За всі роки ми
випустили близько двохсот спеціалістів-ет
нологів, і хочу запевнити сьогодні високу мі
сію етнологів в українському суспільстві. На
прикладі нашого регіону можна стверджува
ти, що етнологи відіграють важливу роль не
тільки в культурному, але й політичному жит
ті. Скажімо, відомий всій Україні так званий
Парад вишиванок, на який в Одесі виходять
уже тисячі людей різного віку, – це ініціатива
однієї людини-етнолога, підтримана іншими
етнологами. І ось з’явився отакий особливо
важливий в наші дні рух.
Ще один приклад: це коли десять тисяч
одеситів вийшли й розгорнули півторакіло
метровий прапор України. Це також ініціа
тива етнологів, істориків, політичних та гро
мадських організацій. Проте існує проблема.
Вона полягає в тому, що, на жаль, скорочуєть
ся кількість місць – спеціалізацій на цю істо
ричну дисципліну: якщо раніше було десять,

Ф

Е

нюанси, пов’язані із загальною ситуацією в гу
манітаристиці, – яким чином ми маємо транс
формувати й реорганізувати, власне, україн
ську гуманітаристику, щоб вона мала більш
прикладний характер, працювала в Україні на
суспільну стабілізацію, на гармонізацію між
національних стосунків тощо. Прошу, вносьте
в такому контексті свої пропозиції, щоб можна
було їх узагальнити й запропонувати науковій
спільноті цілої України.
Давайте ми передусім заслухаємо колег,
котрі приїхали зі Сходу та Півдня України.
Слово декану історичного факультету Одесь
кого національного університету, доктору істо
ричних наук, професору Кушніру.

ІМ

В’ячеслав Кушнір,
доктор історичних наук, професор,
декан історичного факультету
Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова

Шановні колеги, у мене є декілька пропо
зицій. Ми розмірковуємо про завдання інте
лігенції. Зокрема, слід сказати про те, що ми
й не припиняли тієї роботи, яка спрямована на
утвердження стабільності й на те, щоб Украї
на, зрештою, стала Україною. Проте, з огляду
на сьогоднішні події, слід, очевидно, більше
враховувати регіональну специфіку. Я пред
ставляю один з регіонів і можу сказати, що
ми маємо конкретні завдання на сьогодні і на
перспективу. На сьогодні, якщо говорити, зно
ву ж таки, про наш регіон, першочерговим за
вданням є інформаційна й просвітницька ро
бота. Людям потрібно розповідати про те, що
таке так звана «Новоросія» насправді, як вона
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то тепер виділяють лише п’ять. До того ж ви
пускникам у дипломі не зазначають, що вони є
етнологами – викладачами історії, незважаю
чи на те, що студенти-історики проходять пе
дагогічну практику, вивчають педагогічні дис
ципліни, тобто мають всі підстави називатися
і бути вчителями. Ця сумна практика призведе
до того, що незабаром вивчати етнологію ніхто
не захоче. Я просив би, щоб іще раз від учас
ників нашого Круглого столу пролунала думка
про важливість етнології як окремої історичної
дисципліни.
Скажу про ще одне завдання, як на мене,
дуже важливе. У нашій історії з 1991 року було
два патріотичні сплески – це власне 1991 рік,
коли скрізь, у тому числі в нас на Півдні, був
величезний інтерес до народознавчих дис
циплін. У школах ці дисципліни читалися і
на уроках, і на факультативах. Але через від
сутність підтримки цей рух згас. Сьогодні ми
переживаємо другий сплеск. Ми маємо вико
ристати нинішню ситуацію для того, щоб на
родознавчі дисципліни знайшли своє почесне
місце, зокрема, у навчальному процесі шкіл
та вишів. Я кажу це ще й тому, що питання
утвердження української мови в Одесі не втра
чає своєї актуальності. На жаль, нині триває
русифікація студентів – вихідців із сільської
місцевості.
Слід також наголосити на тому, що в нас на
історичному факультеті, наприклад, пробле
ми, якою мовою писати випускну роботу, не
існує, тоді як практично в усіх вишах Одеси це
питання ще актуальне й потребує вирішення.
Утім, це не така вже й складна річ. Достатньо
моніторити питання – просто опитувати, якою
мовою викладаються дисципліни. Це вже ак
туалізує проблему, і молоде покоління викла
дачів реагує. Вирішенню проблеми могли б по
сприяти громадські консультативні ради, які
існували при керівниках області. На початку
1990‑х років вони були досить дієвими. Туди
входила патріотично налаштована інтеліген
ція, яка проводила моніторинг використання
української мови, і він давав свої позитивні
результати. Сьогодні ці організації також іс

нують, однак ефективності їхньої роботи не
видно. Потрібно, щоб влада була нашим союз
ником і допомагала в патріотичному вихованні.
Трапляються сьогодні випадки, коли студенти
вищих навчальних закладів, які пройшли на
вчання на військовій кафедрі, відмовляються
йти на фронт, і це, як ви розумієте, проблема,
що свідчить про відсутність належного патріо
тичного виховання. Отже, у нас попереду ба
гато роботи.

ІМ

Ф

Е

Ганна Скрипник: Дякую, пане В’ячеславе!
Дозвольте надати слово ще одному представ
нику саме вишівської наукової еліти. Цей
учений зайняв таку відважну патріотичну
позицію під час майданівських подій, що кі
ровоградська влада «регіоналів» побачила в
ньому загрозу для себе і його навіть ув’язнили
й «закрили» в СІЗО. Громадськості Кірово
градщини довелося боротися за те, щоб його
вивільнити. Дякувати Богу, події повернулися
таким чином, що Олександр Ратушняк сьо
годні з нами. Слово доценту Кіровоградського
педагогічного університету Олександрові Ра
тушняку.

Олександр Ратушняк,
кандидат педагогічних наук, доцент
Кіровоградського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
По-перше, дуже дякую за підтримку під
час перебування в СІЗО. Саме наукова гро
мадськість висловила значну підтримку, і це
сполохало місцеву владу. Хоча нині ситуація
й змінилася, але, на жаль, не так, як би того
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хотілося. Кіровоград – центр України. Сьо
годні на нього зазіхають ідеологи так званої
«Новоросії», про що тут уже мовилося. Нині
в нас є потужна українська громадськість,
яка разом відстоює свої інтереси, проте є в
нас і апологети так званого «русского мира»,
якими керує Москва. Під час подій на Май
дані ми демонтували пам’ятник Кірова із
центральної площі міста і перейменували її
на площу Героїв Майдану. Наразі постало
питання назви міста, адже «Кіровоград» –
це взагалі неактуальна назва, яка тягне в
більшовицьке минуле. Згадувані апологети
«русского мира» наполегливо нав’язують на
зву «Єлісавєтград». Проте ця назва симво
лізує наше колоніальне минуле. Як тільки
вона утвердиться, відразу включить нас у
контекст так званої «Новоросії». Тому ми не
можемо допустити, щоб українському місту
в центрі України було повернуто ту ганебну
колоніальну назву цариці Єлизавети і, таким
чином, щоб ми знову стали частиною міфічної
«Новоросії». Це справа державної ваги, тому
я звертаюся до наукової громадськості Укра
їни допомогти відстояти українську назву.
Щодо цього є різні версії, але не хочеться
зупинятися на них зараз, бо це  окрема тема.
Центр українства Кіровоградщини гуртуєть
ся навколо «Українського клубу», який був
у нас створений 2007 року. На його базі ми
працюємо з молоддю. Звичайно, сьогодні
такі ініціативи мали б підтримуватися дер
жавою, але цього, на жаль, немає. Ще одне
важливе питання – медійний простір, медій
ні ресурси. У нас, слава Богу, більшість га
зет україномовні, а ось кіровоградське теле
бачення потребує змін та оновлення. З цього
питання ми зверталися в департамент теле
радіомовлення України, адже нашим каналом
керують ті самі «регіонали», як відстоювали
«русский мир», так і нині продовжують ту
ж інформполітику: усе інтерпретують у про
російському дусі. Тому доти, допоки в нас не
буде медійного українського простору й не
буде українського телебачення, науковцям
буде складно лише силою слова створювати

український простір і відстоювати його, адже
для цього потрібні комунікаційні системи.

ІМ

Ф

Е

Ганна Скрипник: Шановне товариство, не
випадково у виступах акцент зроблено на ролі
медійних засобів, бо сьогодні від цього насам
перед залежить успіх або неуспіх розбудови
української України. Відомо ж бо, що кампанія
дискредитації, яка розгорнута Росією проти
нашої держави, потужно впливає на «уми» на
ших співгромадян на Сході країни саме тому,
що цей регіон фактично ізольований від укра
їнського інформаційного простору. Дозволь
те надати слово для інформування про стан
справ у цій царині директору Департаменту
інформаційної політики Державного комітету
телебачення і радіомовлення України Богдану
Остаповичу Черваку.

Богдан Червак,
директор Департаменту інформаційної
політики Державного комітету
телебачення і радіомовлення України
Шановні учасники Круглого столу! Уже
стало певною ознакою вияву патріотизму за
являти про те, що Україна програла інформа
ційну війну. Мені здається, що немає сьогодні
аналітика чи експерта, який би не починав свій
виступ саме із цього. Наведу лише два фак
ти, які ілюструють протилежне і свідчать про
те, що Українська держава й українці можуть
опиратися російській інформаційній агресії.
Якби ми програли інформаційну війну, то ми
б не змогли обрати Президента в першому
турі. Уся російська інформаційна машина з її
потужностями й фінансовими впливами була
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залежна держава, і не варто витрачати свої зу
силля на те, аби їх переконати. Краще зосеред
итися на підтримці української армії.
В Адміністрації Президента порушувалося
також питання про те, що треба рятувати дітей
з Донбасу, адже вони, так би мовити, стражда
ють від сепаратистів і терористів. З цього при
воду представник ООН запропонував ввести
в Україні таку категорію, як діти-комбатанти,
тобто діти-учасники. Дуже багато дітей на Дон
басі – у Слов’янську чи Краматорську – вели
облік українських танків і БТРів та передавали
ці відомості Стрєлкову. То чи варто нам рятува
ти цю категорію дітей і допомагати їм?
На жаль, ця реальність жорстока, її треба
розуміти. Пропоную до заходів, які віддзерка
лені в цьому Зверненні, додати заходи іншого
характеру, можливо, непопулярні, але дуже
необхідні. Скажімо, ми повинні створити всі
умови, щоб кожен, хто хоче виїхати з України,
хто не визнає Україну Батьківщиною, а ви
знає Путіна за Бога, мав би таку можливість.
«Поїзди щастя» мають регулярно курсувати в
Росію, і кожен охочий має залишити Україну,
якщо він не хоче пов’язувати з нею свою долю.
Ми маємо говорити про необхідність створен
ня фільтраційних таборів, аби Головне розві
дувальне управління Служби безпеки України
мало можливість проводити роботу серед пе
реміщених осіб чи так званих біженців. Адже
серед них є і диверсанти, і терористи, мета
яких – дестабілізувати ситуацію. Це – реаль
ність, і цю реальність треба розуміти, треба
усвідомлювати.
І насамкінець дещо про телебачення. Па
нове, треба переконати владу і суспільство,
щоб усі українські канали, які є в Україні, були
українські не тільки за формою, а й за змістом.
Треба ставити максимальні пріоритети й нама
гатися їх утілювати.

ІМ

Ф

Е

спрямована на те, щоб: а) зірвати вибори Пре
зидента, б) щоб вибори Президента відбулися
в недемократичній атмосфері і, таким чином,
були дискредитовані. Не вдалося. Українці
прийшли на виборчі дільниці й голосували не
так за Президента Порошенка, як проти Росії
та Путіна. Це не є ознака програшу в інфор
маційній війні. Другий момент. Усі голосуван
ня з українського питання, що відбуваються в
Раді Європи, не на користь Росії, а на користь
України. Якби інформаційна машина Росії
була такою потужною, а ми були б такими
слабкими, то, повірте, такого б не відбувалося.
При цьому я далекий від того, щоб ідеалізува
ти ситуацію і не усвідомлювати реальної проб
леми, яка на сьогодні існує. Проте займатися
національним мазохізмом – це означає апріорі
програти українсько-російську війну. Або ж
згадаймо горезвісну газету «Новоросія» (цен
тральний орган московських терористів на
Донбасі). Нині редактора цієї газети заареш
товано, Службою безпеки нейтралізовано її
розповсюджувачів. І це, так би мовити, та
протидія інформаційній кампанії, у тому числі
друкованим ЗМІ, яка сьогодні відбувається.
Ще один досить важливий момент для
усвідомлення й розуміння ситуації. Вам відо
мо, що кожному випускникові середньої школи
в Криму, коли там почалося російське втор
гнення, Міністерство освіти надіслало sms-ку,
у якій просило повідомити й відповісти на три
запитання,   чи випускник школи вважає себе
українцем; чи хоче він навчатися у вищому на
вчальному закладі України; і, якщо хоче,  нехай
повідомить, у якому, а Міністерство в цьому по
сприяє. Чимало випускників шкіл, нецензурно
висловлюючись на адресу українського Мініс
терства освіти, сказали, що не хочуть навчатися
в українських вишах. Я думаю, що ситуація з
настроями людей на Донбасі не дуже відріз
няється від ситуації, яка є в Криму. До чого я
веду? Ми повинні зрозуміти й усвідомити, що
є категорія людей в Криму і на Донбасі, яка не
підвладна будь-якій інформаційній кампанії.
Ці люди ненавидять Українську державу, вони
ніколи не змиряться з тим, що є Українська не

Ганна Скрипник: Шановні колеги!  
Оскільки йдеться про непросте середовище
Сходу і Півдня України, де проявляються
антиукраїнські настрої, на яких спекулює сьо
годні Росія, то давайте ми послухаємо соціо
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працювати. Інша річ – як працювати? Треба
знати психологію цих людей. Вона патерна
лістська. Ми знаємо чому – це був держав
но регульований промисловий регіон, у який
за часів Радянського Союзу робилися великі
вливання. Така психологія панує і тепер. Укра
їнська держава має враховувати це. Тобто тре
ба говорити про те, що Україна займатиметься
соціальними питаннями, звертатиме значну
увагу на проблеми людей у цих регіонах. Це
стосується як інфраструктурної, так і гумані
тарної політики. У цілому, якщо вдасться вирі
шити військові проблеми, то є шанс, що пере
важна більшість людей підтримає відновлення
українського Донбасу.
Насамкінець кілька слів про наші завдання.
Соціологи виробили концепцію публічної со
ціології, і Президент нас підтримав. Ми маємо
стати публічними гуманітаріями. Тільки так
зможемо щось зробити. Тобто кожний гумані
тарій має відчути відповідальність: війна – так
війна. Ми хочемо, щоб хтось за нас воював, то
й гуманітарій має воювати, тобто кожен має
стати публічним науковцем. Один з напрямів
нашої роботи – міжнародний. Ми маємо пере
конувати своїх колег за кордоном, щоб вони під
тримували Україну. Щодо стосунків із владою,
то, може, нам треба навіть нав’язувати їй своїми
зусиллями відповідну концепцію гуманітарної
політики, яку вона й досі ігнорує. Щодо засо
бів масової інформації, то я однозначно проти
ідеї, що мають бути тоталітарні засоби масової
інформації. Але найбільш вагомі аргументи за
українську державність у ЗМІ маємо викорис
товувати. Тут не час для дискусій, час для того,
щоб пояснювати простим людям правду про те,
що відбувається. Я вам скажу таку єдину річ,
що ми, як гуманітарії, маємо розуміти як, яким
способом вести коректну й результативну про
паганду. Не формулюйте громіздких фраз, бо
якщо речення більше восьми слів, то не кожна
людина вже його розуміє. Якщо речення біль
ше тринадцяти слів (що для нас не проблема),
то навіть освічені люди дедалі гірше починають
розуміти сенс. Ми вже маємо виробити нову
мову, мову часів війни – лаконічну і цілеспря

Е

логів. Гадаю, що вони професійно й об’єктивно
викладуть свою точку зору на події, опираю
чись на статистичні дані. Яка справді є етно
політична модель сьогоднішнього Півдня і
Сходу України; чи домінують там антиукраїн
ські настрої, чи все ж вони є ситуативними –
залежними від тих чи інших політичних обста
вин? Слово заступнику директора Інституту
соціології професору Євгену Головасі.

Ф

Євген Головаха,
доктор філософських наук, професор,
заступник директора
Інституту соціології НАН України

ІМ

Непроста ситуація склалася впродовж
останніх місяців у східних регіонах, які ста
ли проблемними в Україні. На початку подій
ми фіксували, що ці райони не підтримують
Майдану. З тих настроїв ми розуміли, що там
буде складно. Проте останнім часом, загалом,
простежується позитивна динаміка. Меншає
кількість людей, які переконані, що сучасна
українська влада діє проти населення регіону.
Питома вага противників входження цих об
ластей до складу України зменшилась удвічі і
зараз становить 10–15 %. До речі, є велика
проблема – зараз Донбас покидають про
українськи налаштовані люди, зменшується їх
питома вага у складі населення. Ми отримаємо
регіон, де практично не буде кому реалізовува
ти мету – відновлення засад української дер
жавності в усіх сферах.
Нині масові настрої змінюються – 60 %
населення Донбасу підтримують ідею, що ці
регіони мають бути у складі України. Це дуже
важливо. З цією частиною населення треба
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мовану. І оце буде правильно. Так маємо пра
цювати.
І останнє – наші стосунки з людьми, які
живуть на Донбасі, – це дуже важливо. Зро
зумійте, що ми маємо їм створити умови, аби
вони могли розібратися, що робиться. Ідеться
й про міжгуманітарні контакти. Нам треба
туди їздити. Це наше завдання, і я вважаю,
що всі гуманітарні інституції мають про це
дбати.

прагнення до сприйняття інакшості, у східних
і південних регіонах практично такий самий,
як і в Центральній Україні. Це дуже важливо.
Мало того, коли ми порівняли з моніторингом,
який проводить Інститут соціології, то побачи
ли, що в молодшого покоління (учні дев’ятих,
десятих, одинадцятих класів) цей індекс толе
рантності приблизно на 5–7 % вищий, ніж у
дорослого населення. Отже, ми повинні спря
мувати увагу на підростаюче покоління, на ви
пускників середніх шкіл. Адже в проблемних
нині регіонах, як це щойно підтвердив пан
Кушнір, не було спеціальних програм навчан
ня, а саме вони дали б ефект. МОН запропо
нувало створити програму навчання представ
ників національних меншин. Проте в нас інша
концепція – не потрібно ділити суспільство на
групи, треба робити все спільно, тоді ми змо
жемо підняти рівень толерантності. Наголо
шую, що програма формування міжетнічної
толерантності має бути єдиною для всіх.
Ще видається важливим, що соціологам
необов’язково об’єднуватися в окремі групи,
бо як починають створюватися групи, то там
починають з’ясовувати структурні моменти:
хто старший, хто менший. Однак моніторинг
виступів представників влади ми повинні ро
бити. Не буду коментувати все, але зверніть
увагу на конкретний виступ Міністра закор
донних справ і ви побачите, що українськості
й патріотизму там майже немає. Один такий
момент – ми всі ніби вже звикли, що, мож
ливо, буде безвізовий режим. Зрештою, Пре
зидент це потвердив. А тепер Міністр закор
донних справ у своїх виступах відсуває цю
ідею. Якщо влада відтерміновує це важливе
для людей питання, то зникає довіра до неї і
постає питання, як і хто стає громадянином
України, як і хто отримує високі призначен
ня. Уже нині слід говорити про ефективність
нової влади, щоб не творити нових «культів» і
не згаяти часу.
Ще одне. Мені здається, що пан Мозер
торкнувся досить важливої проблеми наших
стосунків, нашої взаємодії не тільки з пред
ставниками еліти, але й із простими людьми

ІМ
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Ганна Скрипник: Шановні колеги, я ду
маю, що надзвичайно важливою є інформація,
яку подають сьогодні працівники соціологічних
структур Академії наук (бо це першоджерело).
Тому дозвольте надати слово етносоціологу,
директору Інституту соціології, психології та
соціальних комунікацій педагогічного уні
верситету імені Драгоманова, заслуженому
діячеві науки і техніки, члену-кореспонденту
Національної академії наук Володимиру Бо
рисовичу Євтуху.

Володимир Євтух,
доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
директор Інституту соціології,
психології та соціальних комунікацій НПУ
імені М. П. Драгоманова,
заслужений діяч науки і техніки України

Шановні колеги, я продовжу думку Євгена
Івановича. Напередодні цих драматичних по
дій ми проводили досить цікаве, на мій погляд,
дослідження, спрямоване в майбутнє – «Між
етнічна толерантність у шкільному колективі».
З’ясувалося, що рівень толерантності, або
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на Заході. Якщо прочитати німецькомовну й
англомовну, а також італомовну й іншу пре
су за останній тиждень, то стане зрозуміло
(я стежу за цією пресою), що терези європей
ських симпатій схиляються вже туди, до Ро
сії. Вони нібито засуджують анексію Криму,
а водночас заявляють, що санкцій не треба
застосовувати до Росії і т. ін. Нам також тре
ба на це зважити і щось робити. Я особисто в
цьому плані роблю, що можу: щодва місяці ви
їжджаю в Німеччину і спілкуюся там з людь
ми, розповідаю, що насправді відбувається
в Україні. Наш однодумець там є, почесний
доктор, який нам дуже багато допомагає і пе
редусім – організувати аудиторію, у якій ми
розгортаємо відповідну роз’яснювальну робо
ту, пропагуємо інформацію про Україну. Крім
того, на мій погляд, ми проводимо дуже ціка
вий інноваційний семінар на Світязі й намага
ємося залучити до участі наших колег не лише
з Донецька й інших міст України, але й із за
рубіжжя. Останні, до речі, побоюються брати
участь у цих заходах, оглядаються на Росію.
Проте мені здається, що це дуже важливо –
знакових фахівців із зарубіжжя запрошувати
на такі семінари.
На мій погляд, дуже важливо, що ми гово
римо і як ми говоримо. Наша група підготу
вала доповідь, яка називається «My Majdan,
linguistics of my card» на Конгрес політичної
лінгвістики (political linguistic). Ми представи
ли не офіціоз парадний, а подали інформацію
через знайомих, учасників «Майдану», які
мали поранення або допомагали й були актив
ними. Ви знаєте, це дуже дієво. Мені здаєть
ся, отакі речі варто робити. І ще одне хочу за
уважити. Євген Іванович й інші говорили, що
зараз є багато переміщених громадян, дуже
багато приїжджає людей з Криму, студен
ти переводяться у виші материкової України.
Ми всіх приймаємо, при цьому дуже важливо
враховувати психологічні моменти – як ми до
них ставимося? Якщо ми їх добре приймемо,
як своїх, то вони цю інформацію поширять
далі. Наприклад, двадцять п’ять чоловік пере
велися до нас на спеціальність «психологія»,

і ми робимо все для того, щоб вони сказали:
«О, бачите, у Києві ми серед своїх».
Маю деякі пропозиції до тексту проекту
Звернення. Треба звернути увагу – якщо ми
пишемо у Зверненні «анексія», то ми певним
чином це ніби визнаємо. Можливо, краще
«окупація» сказати, бо від окупації ще можна
потім відбитися.

ІМ
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Міхаель Мозер: Я скажу дуже стисло, і
відважуся це зробити тільки через те, що всетаки я коротко виступив, і пан Євтух говорив
про дуже важливі справи. Думаю, що це на
справді дуже важливо, аби Україна трохи біль
ше дбала про імідж на Заході. Захід повинен
знати більше про Україну. І це не тільки прови
на Заходу, що люди там дуже мало знають про
Україну. Тут недопрацювання України. Хай
Україна не залишається цією білою плямою.
Україна повинна також зрозуміти, що Росія
дуже підтримує на Заході великими грошима
так званий «русский мир», який саме зараз
створює позитивний імідж для країни. Укра
їна має більше дбати про свій імідж і про нас,
українознавців, та про українознавчі студії на
Заході. Нам потрібна фактична підтримка, а
не тільки словами. Дякую!

Ганна Скрипник: Абсолютно слушні Ваші
зауваження, пане Міхаелю! На кожному Кон
гресі україністів, а також у наших Зверненнях
ми апелюємо до влади, щоб нарешті помітила
українознавців за межами України і підтрима
ла зарубіжну україністику. Але, на жаль, поки
що влада ігнорує ці заклики, бо вважає украї
ністичні студії не актуальними для себе.
Шановні колеги, у нашій аудиторії представ
лена дуже поважна когорта науковців-політоло
гів, працівників тієї сфери науки, яка вивчає й
аналізує політичні процеси і певною мірою сво
їми рекомендаціями моделює майбутній полі
тичний портрет України. Як бачать наші колеги
проект Україна на Сході? Гадаю, що керівник
Інституту політичних і етнонаціональних дослі
джень, професор Олександр Майборода, має
що сказати з цього приводу.
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більшовиків як з боку російського козацтва,
так і з боку російського селянства та ін. Якщо
б ми, наприклад, видали збірник, де б ви
світлили окремо український визвольний рух,
окремо російський, то б читач побачив, що
боротьба західних українців нічим, по суті,
не відрізнялася від тієї боротьби, яку раніше
вели самі росіяни. Таке зіставлення допомог
ло б зрозуміти, що збройний опір українців –
це не якийсь бандитизм, а це природна ре
акція за часів війни і революцій: така сама,
якою вона була свого часу серед самих росіян.
Читач шляхом такого зіставлення перекона
ється, що подібні звинувачення проти укра
їнців не є справедливими. Я переконаний, що
виправдання злочину, який сьогодні чинить
ся проти людей, не може бути прийнятним.
Щодо ролі українців в освоєнні так званої
«Новоросії». Чому вона називається «Но
воросія», а не «Новоукраїна», хоча у цьому
краї більшість населення становили українці?
Якщо українці освоювали ці землі і сьогодні
вони є більшістю? Ми знову повертаємося до
концепції «народності» чи «державності» в іс
торії. Це ключове питання: історія – це історія
народу чи історія різних державних інститутів
і т. д. Очевидно, що в суспільстві слід утвер
дити думку, що ми ставимо в центрі історії на
род, а не символ якоїсь чужої державності.
Безумовно, одна з причин нинішнього не
лояльного ставлення до України з боку части
ни мешканців Сходу – це низька політична
освіченість населення. Нам треба в Україні
загалом (особливо для Східної України) роз
робити систему політичної освіти. Коли люди
застосовують слова «фашизм», «хунта», не
розуміючи їхнього сенсу, то, звісно, їм можна
що завгодно під цими термінами подати. Будьякий громадянський протест ними розгляда
ється як бандитизм. Вони навіть не знають,
що преамбула загальної Декларації прав лю
дини починається зі слів про те, що Деклара
ція приймається для легітимізації права на гід
не життя людей (щоб їм не довелося вдаватися
до свого священного права повставати проти
тиранії). Розумієте, навіть у Декларації про

Олександр Майборода,
доктор історичних наук, професор,
в. о. директора Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України
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Наша наукова установа не створює по
літичних моделей, проте ми, безумовно, від
стежуємо і вивчаємо проблеми, які постали
перед Україною. Головна проблема сучасної
України-держави, безперечно, це боротьба
«за уми». Не можу погодитися з тим, що тих
громадян, котрі зараз проти України, треба
відсікти і, взагалі, за них не боротися. Річ
у тім, що тоді піде ланцюгова реакція – усі
інші так само відчужено будуть ставитися до
України. «За уми» треба боротись. Нагада
ємо, що покоління німців, яке виросло у фа
шистській Німеччині, усе-таки згодом пере
осмислювало свої думки й позиції. У чому
нині проблема «русского мира»? «Русский
мир» здійснив злочин проти України. Але що
робить злочинець, щоб виправдати цей зло
чин? Він шукає шляхи і форму звинувачен
ня. Яка основна формула звинувачення щодо
сучасної України з боку проросійських сил
Сходу? Що це – «бандерівці», «фашизм»,
«бандитизм», «хунта» тощо. У зв’язку із цим
я все-таки вважаю, що «русский мир» – це
не зовсім пропаща частина світу, що в її адеп
тів совість збудити можна, удаючись до по
яснень, наводячи факти й аргументи, які це
спростовують. Так, коли вони весь час по
силаються на бандерівщину і вказують на
жорстокості, які нібито творилися в той час,
то можна нагадати, що такі самі жорстоко
сті творилися під час боротьби росіян проти
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це сказано, а в мешканців Донбасу будь-який
мирний протест – це значить «хунта», це бан
дити і злочинці... Хоча самі ж потім вдаються
до таких самих протестів і навіть не мирних.
Треба, щоб люди знали, що таке демократія і
як вона функціонує; що демократія дає шанс
кожній людині, а не приносить сама по собі го
товий достаток кожному.
І нарешті, яке завдання стоїть у цих умо
вах перед нами – гуманітаріями, суспіль
ствознавцями. За сьогоднішніх умов, це, бе
зумовно, і закликати до єдності владу, і самим
брати участь в утвердженні загальногрома
дянської єдності перед загрозою зовнішньої
агресії. Ідеться про психологію «воєнного та
бору», адже йде справжня війна, а не якийсь
локальний конфлікт. Тому в країні мусить
бути запроваджена психологія «військового
табору». Згадаймо, як готувався Радянський
Союз до війни: пісні, фільми, художні твори –
усе було спрямоване на те, щоб сформувати в
людей психологію, емоцію, почуття патріо
тизму, відданості, готовності до війни, жер
товності тощо. Лише самими голими закли
ками до миру, до гуманізму не завжди можна
досягти своєї мети. На жаль, оці заклики до
гуманізму на самому початку протистояння
завдали великої шкоди. Тоді треба було ді
яти згідно з чинною Конституцією: захища
ти державну цілісність, відразу застосувати
зброю проти тих, хто нападає на військові
частини, на органи державної влади, вивішує
прапори чужої держави. Але нова київська
влада боялася постати в очах світу негуман
ною, такою, що не цінує людського життя...
Унаслідок цього отримали наростання зброй
ного протистояння, військове вторгнення і як
результат – загинуло стільки людей... Ось
на це треба звернути особливу увагу, щоб
подібний сценарій не повторився в інших
областях.

також, якщо ви згодні з основними тезами
Звернення, то поставте свій підпис для того,
щоб ми могли від імені учасників сьогодніш
нього Круглого столу його опублікувати.

Ф

Е

Олександр Пономарів,
доктор філологічних наук,
професор кафедри мови та стилістики
Інституту журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
академік АН ВШ України

ІМ

Шановні колеги, я хотів порушити проб
лему, про яку чомусь ніхто не говорить. Пе
редусім нам треба розвіяти кілька поширю
ваних міфів. По‑перше, припинити говорити,
що Україна – багатонаціональна держава.
Українці – основна, корінна нація – ста
новлять майже 80 %, тобто Україна не є
багатонаціональною країною. Україна не
більш багатонаціональна, ніж, наприклад,
Німеччина. По‑друге, Харків не був першою
столицею. Він заснований 1654 року, а Києву
як столиці майже три тисячі років. Харків за
часів більшовиків 15 років був столицею, бо
в Києві не могли встановити радянської вла
ди. Однак чомусь усі журналісти легкомисно
стверджують, що Харків – перша столиця,
навіюючи чи нав’язуючи суспільству неправ
диву інформацію. По‑третє, не треба «явоч
ним порядком» запроваджувати двомовність
в Україні. Це стосується насамперед гасла,
яке ми бачимо на рекламних щитах і теле
екранах: «Єдина країна. Единая страна».
Хто на Сході й Півдні не розуміє україн
ської мови? Хіба що бандити, яких присилає

Ганна Скрипник: Шановні колеги, до
звольте нагадати, що у ваших папках є про
ект Звернення. Дуже прошу вносити у цей
текст свої доповнення і пропозиції. Прошу
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Росія. Решта – розуміють українську мову.
Голова луганської «Просвіти», якого схопи
ли бандити і тримають у підвалі, розповідав,
що якось він перейшов на російську мову,
а співрозмовник його й запитав: «А почему пе
реходите? Что, я такой тупой, что не понимаю
украинского языка?». Або до прикладу: львів
ський історик Ярослав Грицак приїжджає в
Одесу і виступає російською мовою, на що
йому Олександр Музичко дав дуже влучну
оцінку. Або: Вакарчук поїхав у Донецьк і
зі студентами розмовляв російською. Вони ж
знають українську – я з тими студентами
чотири роки тому спілкувався українською
в Донецьку, і вони мене прекрасно розуміли.
Нам треба відстоювати українськість Донба
су, адже Північна Луганщина, Слов’янськ, –  
це взагалі українська Слобожанщина. Укра
їна не є «багатонаціональна держава». Ми,
на жаль, не можемо заявити так, як заявила
пані Меркель (яка «хитається» між Путіним
і Україною), що хто не знає німецької мови,
то тому не місце в Німеччині, але звертатися
до українців Сходу треба українською мо
вою, бо там її всі розуміють і чекають, щоб
до них звернулися. А коли кажуть: «чтобы
меня понял Восток», то це означає, що звер
таються до бандитів. Отже, нам треба від
стоювати українськість Донбасу українською
мовою.

Іван Драч,
український поет, перекладач,
кіносценарист, драматург,
державний і громадський діяч,
Герой України

ІМ

Ф

Е

Шановні друзі, я хотів би торкнутися одні
єї проблеми і просив би, щоб ми були «свідомо
атакуючими» людьми. Свого часу, десь двад
цять п’ять років тому, ми зверталися до росій
ського народу. Від росіян – Булат Окуджава
й інші так само зверталися. Ми постійно апе
лювали до росіян. Не думайте, що це все було
просто і так легко проходило через всі канали
та перепони. Зараз ми це все занедбали, майже
нічого практично не робимо. У Спілці письмен
ників українська організація воює з київською
організацією. Мені далеко не все відомо, що
робиться в Академії наук, але також зрозуміло,
що академіки повинні всюди активніше по всіх
лініях діяти – від хімії, математики до само
го шановного президента Патона. Тоді ситуа
ція в країні буде змінюватися. Група науковців
хай поїде в Москву, а якась група письменни
ків і науковців приїде в Київ і візьме участь у
Круглому столі. Навіть якщо будуть при цьому
суперечки, навіть, якщо хтось і вийде з того
столу, то все одно буде якийсь діалог. Тільки
таким чином – активно – можна діяти в ни
нішній ситуації. Інакше – ми просто завалимо
все на білому світі і будемо потім казати, що це
винні Путін і Меркель. Винні також і ми!

Міхаель Мозер: Україна таки є багатона
ціональною державою, але в цьому її сила.

Ганна Скрипник: Шановні колеги, дозво
лю собі зауважити, що коректно буде сказа
ти: «Україна є держава з багатонаціональним
складом населення». «Держава багатонаціо
нальна» та «держава з багатонаціональним
складом населення» – це не тотожні твер
дження, адже вони принципово різняться
змістом.
Дозвольте надати слово патріарху україн
ської культури Івану Драчу, який своєю поезі
єю утверджує наш національний дух.

Ганна Скрипник: Запрошуємо до сло
ва представника зарубіжної україністики,
зосібна керівника Канадської асоціації
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україністів, історику Сергія Олександро
вича Єкельчика.

І саме цей наслідок – творення української
нації (цей довгочасний процес розпаду імпе
рії, який почався 1917 року) – продовжував
ся 1991 року і триває нині. Саме це викликає
невдоволення нашого північного сусіда. Тому
робота ваша, колеги, особливо важлива.
Науковці, які працюють на Заході, нама
гатимуться пояснити, хоча це іноді викликає
дебати (навіть у невеличких провінційних га
зетах, у районних містечках) з приводу того,
хто має рацію – Україна чи Росія. Треба, щоб
не тільки люди зрозуміли, а також, щоб уряди
зрозуміли, що недостатньо було просто сказа
ти: «Ми виграли “холодну війну”» і написати
про це книжки. Насправді перемогти радян
ський імперіалізм, зруйнувати імперію – це
означає збудувати справжню демократичну
Україну як країну добробуту, країну без ко
рупції. От тоді б це мало неабияке значення, і я
дуже сподіваюся, що це ще трапиться і матиме
великий вплив на людей у тих регіонах, про які
ми сьогодні ведемо мову.
Мені сподобалося Звернення, і я його під
писав: воно дуже раціональне, розумне, без
нагнітання зайвих обертонів, з конструктив
ними пропозиціями.

Е

Сергій Єкельчик,
голова Канадської асоціації україністів,
доктор філософії, канадський історик,
родом з України

ІМ

Ф

Шановні колеги! У цій аудиторії є мої ко
леги з Американської асоціації – Вільям Ріш,
Юрко Шевчук. Усі ми також робимо усе, що
можна, для того, щоб інформувати західну
громадськість і якось вплинути на уряди на
ших країн з тим, аби було краще розуміння
становища в Україні. Ми прагнемо організува
ти якусь дію на підтримку України. Це значно
важче робити нашому президентові Міхаелю
Мозеру, який є в Європі, ніж нам у Північній
Америці (де немає таких тісних економічних
зв’язків з Росією). Але загалом ця робота –
інтерв’ю, виступи, статті і виховні заходи серед
студентів – наводить мене на думку, що ми всі
робимо одну спільну, дуже важливу справу,
яка стає очевидною саме тепер, у часи кризи.
Це справи, що стосуються виховання укра
їнського громадянства, у яких Національна
академія наук також може віднайти свою про
відну функцію в українському суспільстві.
Українська влада мусить зрозуміти й оціни
ти важливість науковців і викладачів у цьо
му процесі. Бо якщо представники так званої
«донецької народної республіки» говорять в
інтерв’ю «Комсомольській правді» в Москві,
що головна причина їхнього повстання поля
гала в тому, що їхні діти й онуки вже стають
українцями, то це ж насправді означає, що
наша виховна робота дає позитивні наслідки.

Тамара Гундорова,
доктор філологічних наук,
член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу теорії літератури
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка
НАН України
Я також хотіла б включитися в цю дис
кусію, і передусім як науковець. Ситуація, у
якій ми опинилися, ставить перед нами, нау
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ковцями-гуманітаріями, важливі питання.
Тут прозвучала фраза пана Євгена Головахи
про публічного гуманітарія, яка мені дуже
сподобалася. Це ціла сфера, цілий напрям
нашої діяльності, відповідно ми повинні та
кож активно включитися в обговорення до
сить важливих і суперечливих питань, про
які ми маємо говорити не тільки у вузькому
колі, а й публічно. Тобто про що йдеться?
Одним з напрямів нашої діяльності повинна
бути підготовка серії видань, українською чи,
можливо, двома мовами, про складні, мож
ливо, не дуже приємні явища й події нашої
історії, наших стосунків, літератури. Отже,
необхідно визначити ці питання й працювати
над ними.
Другий надзвичайно важливий момент –
ми маємо бути готові в нинішній ситуації по
чати активно дискутувати ці питання разом з
російськими науковцями, російськими гумані
таріями. Ми не повинні орієнтуватися на себе,
ми маємо вийти на широке обговорення. Ми
готові публічно з російськими колегами обго
ворювати ці питання. Я виступаю як прези
дент Міжнародної асоціації гуманітаріїв, яка
об’єднує науковців-гуманітаріїв Білорусії, Ро
сії та України. У жовтні має відбутися семінар,
присвячений проблемам гуманітарної науки на
пострадянському просторі, де будуть науковці
з Петербурга і Москви.
І ще один важливий напрям – викладання.
Ми маємо переглянути наші шкільні, освітні
та просвітницькі програми й підручники з точ
ки зору обговорення цих гострих питань. Тим
паче нині, коли відбувається реформа освіти в
Україні.

ючи до порозуміння, треба впливати на сусідів
фактами та аргументами, щоб зупинити цю
агресію.

Е

Марія Кармазіна,
доктор політичних наук,
професор Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України,
заслужений діяч науки і техніки України

ІМ

Ф

Мені надзвичайно приємно сьогодні прий
ти в ці стіни і взяти участь у роботі. І скажу,
чому. Тому, що завжди, коли ознайомлюєш
ся з прес-релізами, чи окремими виданнями
україністів, то я для себе зауважую, що там
або взагалі не присутня політична складова,
або вона ледь-ледь видніється. Тобто збира
ються філософи, літературознавці, філологи,
соціологи, етнологи, досить поважні люди,
але чомусь люди, які працюють у галузі по
літичної науки, майже не представлені. Тому
я вдячна за пропозицію взяти участь у цьому
заході. Хочу зупинитися буквально на кіль
кох моментах. Перший – я ставлю питання,
чи можна говорити про вчених-гуманітаріїв
як про якусь недиференційовану спільноту.
Знову ж таки, буду говорити на прикладі на
ших політологів чи тих, хто себе так називає.
Нині в Україні є двісті чотирнадцять партій,
і серед науковців є власники окремих із цих
партій чи їх голови. Є й науковці, які мають
прекрасне політичне, фахове, професійне зна
ння, і вони, як завжди, «на підхваті» у влади.
Вони дуже професійно дають рекомендації,
як провести вибори, як їх сфальшувати, як
відрізати шматок тіла у Вітчизни, де в Бать

Ганна Скрипник: Шановні колеги, спра
ведливості ради треба сказати, що (у відповідь
на наші звернення до російських науковців) ми
з Росії отримали чимало листів і запевнянь про
те, що колеги нам співчувають і що вони праг
нуть до якнайшвидшого миру. Але правдою
є і те, що більшість російської наукової еліти,
на жаль, підтримує окупацію Криму і агресію
Росії проти України. Тому, звичайно, заклика
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Сталіна, що ідеологія дружби народів пере
могла звірину ідеологію гітлеризму. І коли
почалася наша революція і почали знімати
пам’ятники Леніну, то з’ясувалося, що на
кінець 2013 року, через двадцять три роки
незалежності, по Україні їх було ще 1400.
Хтось спостережливий сказав, що там, де ще
багато пам’ятників Леніну, там орієнтація на
Росію і надзвичайно велика підтримка Пар
тії регіонів. Так от, повертаючись до Європи,
де знаходяться оці своєрідні мітки, маркери
території, пам’ятники радянському солдату:
завтра, можливо, поряд з тими маркерами
та записами Сталіна може з’явитися якась
цитата Путіна в черговому Трептов-парку.
Чому Європа така заспокоєна, чому вона так
«запливла жирком» у своєму благополуччі?
Коли розмірковувала в більш широкому кон
тексті про Україну, мені спало на думку таке
порівняння, що Україна – «заградотряд» для
Європи. У підручниках написано, що свого
часу ми зупинили монголо-татар, які пря
мували в Європу; у Другій світовій війні ми
також заплатили мільйонами своїх життів і
звільнили Європу від фашизму. А якщо сьо
годні тут почнеться Третя світова війна, то,
напевне, Європа на нас буде знову дивитися,
як на своєрідний «заградотряд».
Нам також треба порозумітися з питання
про те, що таке наша сучасна «еліта» і чи є наш
політичний бомонд «елітою». У цьому сенсі
маємо говорити про культуру споживання. На
мій погляд, квінтесенція культури споживання
знайшла відображення в Межигір’ї – між зо
лотим батоном і золотим унітазом. Це, власне,
те, що ми дозволяємо так званій «еліті». Тому
вона така.
Ще одне надзвичайно цікаве питання:
«А чому можливе це “совєцьке” місто До
нецьк?» Я була приголомшена, коли ви
йшла на карту Google і нарахувала близько
п’ятнадцяти назв вулиць, пов’язаних з іменем
Леніна: Заповіти Ілліча, проспект Ілліча, про
спект Леніна, бульвар Марії Ульянової, буль
вар Олександра Ульянова... І це через 23 роки
незалежності. Центральну вулицю в Донецьку
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ківщини «больові точки», по яких, якщо ти
чітко вдариш, то чітко виграєш вибори. Тобто
я не можу сказати, що ми всі звичайні гума
нітарії, наша політологічна спільнота цілісна,
ми всі патріоти і т. д.
Інший момент, на який хочу звернути увагу.
Прочитайте наші видання, в окремих з яких
колеги-науковці кажуть приблизно таке: «На
віщо нам у ту Європу, там соціальною нормою
є гомосексуалізм, куріння марихуани, там бу
динки розпусти» тощо. І ти запитуєш себе:
«Що це?» Свідомість отого «малороса імпер
ського» чи це просто представник «п’ятої коло
ни». Отже, ми повинні біле називати білим, а
чорне – чорним. Моя душа протестує, коли я
чую, що ми програли. Саме про це висловлю
вався пан Богдан Червак.
Переді мною постала картинка, оцей наш
архетип – козак Мамай, чи бандурист, який
оплакує свою долю в думах. Для мене незро
зуміло, коли чоловіки кажуть, що ми це про
грали, ми там не можемо, ми там неспроможні.
Розумієте, особисто для мене це неприйнятно,
оцей «плачучий» козак. Шановні, то що ж це
за чоловіки, які плачуть від безсилля? Мені
дуже сподобалася думка Олександра Ми
китовича Майбороди, який абсолютно чітко
сказав, що «суспільству треба плекати мілі
тарний дух, піднімати рівень поінформованос
ті людей». А я можу тільки додати, що треба
давати сучасне знання суспільству в той спо
сіб, у який ти можеш. Можеш писати в «Шпі
гель» – пиши в «Шпігель», можеш вийти в
мережі і там десь поспілкуватися й перекона
ти – виходь, тобто працюй не лише за гроші,
а, так би мовити, і на волонтерських засадах.
Адже постає питання: «Навіщо ті гроші, якщо
України не буде?»
Про що йдеться, коли кажу про сучас
не знання? Теорії та концепції, вироблені на
Заході, не пояснюють тих процесів, які від
буваються тут і зараз. Чому можливе оце
задзеркалля – Росія? Чому можлива «фрау
Ріббентроп» у сучасній Європі, як пишуть
про фрау Меркель? У Трептов-парку на од
ному з постаментів висічено слова Йосипа

24

http://www.etnolog.org.ua

Круглий стіл

великий досвід говорити про це для різних
аудиторій і знаю, що це абсолютно можливо
зробити. Зробити в такий спосіб, щоб заціка
вити кожну молоду людину, розкрити сучасні
реалії. В українському культурному контексті
завжди існували такі речі, як модерні спосо
би самовираження, про що в нас у літерату
рознавстві чомусь не так багато можна почу
ти – про український кінематограф. Скажімо,
так само можливо мобілізувати тих студен
тів-україністів на Заході, яких я, наприклад,
знаю; які майже всі, почавши вивчати украї
ністику, мову, літературу, історію, виявляють
глибокі симпатії до України.
І в чому проблема? Чому з ними відбу
вається ця метаморфоза? Я не вважаю, що
це суто американське явище чи канадське,
що така само метаморфоза може відбутися
з кожним українцем на Півдні чи на Схо
ді України. Можливо, нам потрібно знайти
спосіб відійти від колоніального самобачення
себе тільки як «вишиваних і поцяцькованих
писанками». Наведу приклад з етномузико
графії: наші україністи в Колумбії писали про
українське реґі, синтез культур, переосмис
лення традиційних форм української культу
ри, зокрема про народну пісню, її збагачення.
Скажімо, про це писала Адріана Гельбі, наш
докторант, вона зараз викладає в University
of Pensilvania. Ще одна музикознавець –
Марійка Соневицька, – яка теж писала про
українську і кримсько-татарську музичну
культуру, але в ключі модерності. Тобто не
обов’язково протиставляти український про
вінціалізм (у такій формі, як він подавався
в Совєцькому Союзі, у колоніальній фор
мі) модерності. І треба про це говорити посучасному, так, щоб це подобалося, у такий
спосіб, щоб ангажувати людей і завойовува
ти прихильників. І головна, можливо, філо
софська проблема для нас тепер, що майже
завжди ми, реагуючи на російську імперську
ідеологію, працюємо в такому антиколоні
альному режимі. Ми кажемо: «Ні, ми не є
русофоби, ми не є антисеміти, ми не їмо ді
тей, ми не бандерівці». Потрібно заздалегідь
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як назвали іменем Артема в 1927 році, так
вона й досі називається. Тобто дитинку з по
логового будинку несуть по вулиці Артема,
згодом вона йде по ній у дитячий садок, потім
вона одружується і навіть на цвинтар її несуть
по цій вулиці. І так покоління за поколінням.
Отже, є надзвичайно багато таких сьогодніш
ніх моментів: ми говоримо про міфи, війни за
минуле, війни з пам’ятниками. Гадаю, що війна
за сьогодення і за завтрашній день набагато
важливіша. Ми повинні враховувати ці викли
ки з майбутнього. Тому ще раз кажу: «Якщо
ви любите Україну, то працюйте не лише, коли
вас кличуть, робіть на своєму місці те, що ви
можете, налагоджуйте контакти...»

ІМ

Юрій Шевчук,
кандидат філологічних наук,
викладач української мови і культури
в Колумбійському університеті
(Нью-Йорк, США)

На мою думку, те, що проект Україна не
сприймається частиною населення Сходу і
Півдня, є певною мірою наслідком нашої не
спроможності артикулювати нову модерну
українську ідентичність, яка була б привабли
вою для кожного покоління. Підозрюю, що я
так само не сприймав би лояльно українську
мову або українську літературу, або україн
ську культуру, якби мені її викладали в такий
спосіб, як я чую про неї говорять зараз в укра
їнських школах або в публічному просторі.
Нічого дивного в цьому немає. Отже, це ста
вить гостро питання про те, як нам концепту
алізувати в дуже простих аксіомах, що озна
чає бути сучасним українцем. Я маю досить
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подолати «поразницький» модус самоосмис
лення; нарешті перейти те, що розуміється
як антиколоніальне, постколоніальне – коли
Москва ніби розчинилася, її немає, ми на неї
не оглядаємося, а знаємо, що Київ стає точ
кою відліку. Те, що казав професор Понома
рів, – говорити про себе з гордістю, як про
культуру, яка має величезний потенціал по
ваги до себе, притягування до себе (не пере
прошуючи, не переходячи на «Единую стра
ну», не граючи під дудку чи за правилами, які
нам нав’язуються). Ми зовсім не використали
таку річ, як поняття про українську культуру
як культуру світову. Нас привчали думати про
українців поза межами України (діаспору), як
про щось таке, що є часом смішненьке, часом
пихате, часом зрадницьке, часом колабо
рантське, яке приїжджає повчати нас. А слід
діаспору бачити в такому модусі, що це вели
чезний капітал для нас, це ті канали зв’язку,
які можна завжди мобілізувати не тільки в
контексті кризи, якої ми зараз зазнаємо, але
постійно залучати величезні інтелектуаль
ні ресурси українських учених поза межами
України для того, щоб тут їх використовува
ти. Наша програма в Колумбійському універ
ситеті існує і для представників України. Ми
завжди запрошуємо приїхати й виступити
всіх науковців, які приїздять до Америки.
Для нас це величезний капітал. Українців,
на відміну від росіян, не навчили позитивно
думати про себе. Знаєте, я переконаний, що
і я, і Сергій, і всі інші такі, як ми, готові до
помагати: їздити по Україні з лекціями, ви
ступати, говорити про речі, до яких українці
звикли, але, можливо, ніколи не чули західну
перспективу, західний погляд на ці речі.
Пам’ятаю, як колись я виступав в Інститу
ті Карпенка-Карого перед студентами і почав
виступ із запитання – «Як ви розумієте укра
їнський національний кінематограф?». Усі без
винятку почали казати про шаровари, писанки
і т. д. Тобто це знову була репродукція цих ко
лоніальних парадигм українства, які не мусять
такими бути, їх дуже легко реконструювати.
І це треба робити.

Петро Чернега,
доктор історичних наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти,
завідувач кафедри етнології
Інституту історичної освіти
НПУ імені М. П. Драгоманова
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Шановні колеги! Оскільки я викладаю у
виші, то хотів би запропонувати, аби ми прий
няли ще одне звернення – до Президента,
Верховної Ради, Кабінету міністрів. Давайте
розробимо конкретні пропозиції щодо про
блем, які хвилюють нас у контексті вирішення
сучасної ситуації. Це боротьба за нашу мову:
прийняття обов’язково відповідного норматив
ного акту, щоб українська мова домінувала і всі
предмети викладалися українською. Поглянь
мо на Донбас – викладання в Донецькому
національному університеті вже давно велося
російською мовою, але це не сприяло умиро
творенню й стабільності в регіоні, а навпаки.
Пропоную один з пунктів нашого Звернення
до Президента – оновлення змісту навчання
на зразок європейського. Сьогодні, напри
клад, у вишах, приваблюючи абітурієнтів, ви
гадують якісь нові тимчасові спеціальності. Це
треба змінювати і пристосовувати до вимог на
шого євроінтеграційного напряму.
Треба звернути увагу на те, що україн
ською мовою не те, що не викладають, так
нема ж і предметів. Візьміть, скажімо, гума
нітарні виші. Спасибі Іванові Вакарчуку, він
запровадив історію української культури, яка
читається як предмет і в технічних вишах та
кож. Але ж це – 72 години на першому курсі,
це дуже мало. А візьміть, наприклад, гума
нітарний виш, тут також урізають. Але ж іс
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логічних курсів, які на початку 1990‑х років
були запроваджені в школах (у тому числі –
на Сході та Півдні України). Проте згодом, у
2000‑х роках, вони були зліквідовані, і, як на
слідок, на сьогоднішній день подекуди навіть
на рівні вчительських колективів викладачі не
знають базових понять (скажімо, як грамотно
визначити: «склад» чи «структуру» населен
ня, адже часто ототожнюють ці різні катего
рії). Або ж нерідко виявляється необізнаність
щодо критеріїв визначення характеру держави:
багатонаціональна чи мононаціональна. Часто
навіть на рівні представників уряду змішують
поняття: народ, національна меншина, етнічна
група, діаспорна група тощо. А звідси виплива
ють некоректні заяви, що нібито в Україні живе
130 народів. Тобто йдеться про базові історич
ні та етнологічні  знання, без володіння якими
ми не можемо говорити про належний рівень
освіченості, наукової поінформованості пред
ставників влади, журналістів і освітян. Водно
час скорочують мережу кафедр етнології у ви
шах. У нас тут в аудиторії є кілька фахівців, які
представляли чи представляють і нині освітній
напрям «етнологія» у вишах: зокрема, це кори
фей народознавства, член-кореспондент Націо
нальної академії наук Всеволод Наулко; відо
мий етнолог, професор, багаторічний керівник
кафедри етнології і краєзнавства Київського
національного університету Валентина Бори
сенко; завідувач кафедри етнології Інституту
історичної освіти НПУ імені М. П. Драгома
нова Петро Чернега; завідувач кафедри етно
логії Чернігівського педуніверситету Юрій Ру
санов та інші. Пан Русанов написав листа до
Академії наук з проханням сприяти збережен
ню кафедри етнології в Чернігівському універ
ситеті (шкода, що Національна академія не має
відповідних повноважень вирішувати питання
функціонування кафедр). Те саме кажуть коле
ги з вишів Вінниці, Чернівців, Одеси та інших
міст. Тобто ми є свідками, як уже нова влада не
дуже дослуховується до пропозицій щодо того,
які дисципліни потрібно впроваджувати в сис
тему освіти, які знання допомогли б консоліду
вати українське суспільство.
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торію української культури не можна увібгати
в такий короткий курс. Національна академія
наук опублікувала дев’ять книг. Це ж основ
ний предмет, який формує національну й по
літичну свідомість. Ніхто з викладачів, якщо
відверто, не знає історії української культури
(у тому числі й історики, які читають історію
суспільно-політичну). Викладачі не знають
історії української культури тому, що вона не
вивчалася, і досі немає достатньо адаптова
них праць. Розумієте? Потрібно спеціальним
рішенням запроваджувати вивчення повно
цінної історії української культури у вишах.
Необхідно приступити до вивчення етнології
як предмета, як науки. Треба запровадити
цей предмет і в гуманітарних вишах, і в тех
нічних. У школах також не викладають історії
української культури. Як за таких умов вихо
вувати молоде покоління? Візьмімо, для при
кладу, донецькі й луганські підручники – там
у них якась своя локальна педагогіка. Але ж
ми знаємо, що немає такої регіональної педа
гогіки, а є українська національна педагогіка,
є світові основи педагогіки. Ми маємо в на
шому Зверненні на це вказати. Треба також
приступити до ревізії підручників і створен
ня нових. Погляньмо, що зробив Табачник зі
шкільними підручниками – там усе сфабри
ковано, основні віхи історії викладені непра
вильно.
Ще одна пропозиція. Часто журналісти
неправильно трактують історію, плутаються
в термінології. Тому їм усім необхідно пройти
курси української мови, історії, соціології, по
літики.
Насамкінець ще раз підкреслюю, що треба,
аби кожен на своєму місці боровся за україн
ство, за нашу мову, наше духовне життя, нашу
культуру. Наголошую на потребі пропаганди
української культури сучасними засобами.

Ганна Скрипник: Шановні колеги, дозво
лю собі сказати кілька слів, позаяк пан Чернега
порушив дуже важливі питання, які лежать у
царині не тільки науки, але й освіти передусім.
Це стосується тих українознавчих, культуро
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ціональні кольори. Ви проїдьте на Південь Укра
їни – на всіх кіосках зараз висить український
прапор, значить, там не цілком витравили укра
їнський дух. Ота вишивка, оті елементи тради
ційної культури сьогодні є маркерами українства
в Україні і в цілому світі. Вони модернізуються
самі по собі і живуть в системі нових політичних
координат. Ніхто ж не закликає, щоб ми сьогодні
ходили в постолах чи в «лаптях». Зовсім інше –
усвідомлення цінності цієї етнокультури як важ
ливого чинника національної ідентичності.
Якби Донбас не було віддано Києвом на від
куп проросійським олігархам, які впроваджу
вали антиукраїнський курс в освіті, насаджу
вали українофобські міфи про «бандерівців»
у суспільстві, то сьогодні війни не було б, не
було б такого протистояння... Але, починаючи з
1995 року, на Сході закрили українські школи,
скоротили кількість годин на вивчення історії
України, не відкрили жодної кафедри етнології.
Чому? Тому що проросійські місцеві політичні
й бізнеселіти бояться, щоб люди дізналися, хто
заселив ці землі та поклав за них своє життя;
бояться пробудження проукраїнських настроїв
на Донбасі, щоб не втратити над ним контролю
(адже їхня влада тримається на протиставлен
ні, дистанціюванні Донбасу від решти України).
Українці розмовляють на Донбасі суржиком,
але від цього вони не перестали бути україн
цями: статистика говорить, що вони й сьогодні
тут – більшість. Росіяни переїхали сюди голов
но у ХХ ст., і були це здебільшого адміністрато
ри (КГБісти і відставники, партійні керівники),
які виконували прописану їм Москвою місію
«агентів впливу» – контролю за реалізацією
проекту «русского мира» в Донбасі. Вони зачаї
лися і чекали слушної нагоди, аби виконати своє
завдання – відірвати Донбас від України або
перетворити його на зону постійного конфлікту,
за допомогою якої можна маніпулювати цілою
Україною. Сьогодні ми є свідками реалізації
цього московського проекту.
Олександр Микитович говорив про «про
світництво». Хто на тому Сході робив те
«просвітництво»? Нам треба народу сказати
правду, що київська влада ще в 1990‑х поділила

Е

Валентина Борисенко,
доктор історичних наук, професор,
завідувач відділу «Архівні наукові фонди
рукописів та фонозаписів»
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України,
заслужений діяч науки і техніки України
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Я солідарна з міркуваннями Володимира
Євтуха, В’ячеслава Кушніра та Олександра По
номарева. Власне, усі говорили про національну
складову освіти. Починаючи з 1900‑х років у
нас вміло насаджувався міф про поліетнічність.
Утім, звернімося до статистики, адже є перепи
си населення. І радянські переписи, і український
перепис 2001 року не зафіксували в Україні мі
фічних 130 народів, але міф цей поширюється і
переконує й далі усіх, що Україна – це поліет
нічна держава, де проживає 130 народів. Це ж
відверта фальсифікація, адже тут неправомірне
ототожнення національних меншин і діаспор
них груп з народами. Звернімо увагу, що ми чи
не єдина країна в Європі, яка для представників
національних меншин (угорців, румунів, поля
ків та ін.), що мають свої держави поза межа
ми України, створила школи, кафедри вивчення
мови в університетах. Тільки Україна зробила та
кий крок, і це може стати взірцем для всіх інших.
Щодо української культури, то скажу, що ін
терес до неї сьогодні великий: так, коли проводи
лися конкурси з українознавства, то з’ясувалося,
що з Донецької області надійшло найбільше ро
біт. Зауважте, що спрофанована й упосліджена
зумисне недругами, наша етномистецька спад
щина (писанка, вишивка) об’єднала сьогодні
Україну: дніпропетровські міліціонери вийшли у
вишиваних сорочках; паркани пофарбували в на
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літика». Я є єдиним представником цієї зони.
Метаполітичний підхід стверджує, що в осно
ві політичних процесів «на великих відстанях»,
в основі генези нації, соціуму і великих змін в
економічній та політичній історії так чи інакше
лежить підпорядкування певним ментальним
джерелам, способу мислення і тому, чим за
галом займається культура як інформаційна
система спільноти. Отже, актуалізується тема
структури інформаційної війни і культурної без
пеки України. Проти нас ведеться, як ви знаєте,
так звана «гібридна» війна. По суті, це пост
модерністська війна, яка характерна саме для
нашого часу. Люди з оточення Путіна (Сурков,
Іларіонов, Ґлазьєв) – досить «творчі» люди,
які, за його дорученням, бавляться з нами як
«кіт з мишою». Так, для них – це творчий про
цес, хоча це надзвичайно цинічно з точки зору
моралі і є злочином. Очевидно, ця творчість
вживається в диявольському вимірі «добра і
зла»; утім, так воно є.
Чому війна постмодерністська? Тому що
включає в себе, по-перше, спектр підходів
ХІХ, ХХ і ХХІ ст. Ці ментальні симулякри
ХХІ ст. – «бандерлоги», «фашисти» – це все
придумані нові речі, озвучені в іншому контексті;
речі, яким надано іншого змісту, і в результаті –
ми є «бандерлоги», «фашисти», «укри», «еври»,
«піндоси». «Русский мир», євроазійський союз,
«Новоросія» – усі ці новотвори, що з’явилися
знову, усі ці ментальні міражі, у які повірили
люди (котрі ніколи із цим не мали жодної спра
ви) – це фактично є політично-міфологічним
новотвором Путіна, який не може заспокоїтися,
а розігрує все нові сценарії. І якщо говорити про
структуру інформаційної війни, то треба зрозу
міти, що ми маємо справу з верхньою, видимою
частиною айсберга. На нього, на різні медійні
провокації, дезінформації, повідомлення ми реа
гуємо; але насправді п’ять шостих цього айсберга
міститься глибше і треба саме із тим мати справу.
І, власне кажучи, якщо говорити про гуманітар
ну еліту України, то це її справа – працювати з
тією невидимою частиною айсберга.
Я виділив би п’ять рівнів. Перший рівень –
видимий; це інформація, куди входить також

Е

Україну на «вотчини олігархів» і Донбас від
дала проросійським бізнескланам.
Щодо інформаційного простору. Ви каже
те, пане Червак, що все добре, бо проголосу
вали за Президента. На жаль, далеко не все
так добре, бо Ви й сьогодні на вокзалі в Одесі,
Харкові, Херсоні не купите жодної україн
ської газети, жодної. Звідси «ноги ростуть» у
міфів про «Новоросію».
На завершення хочу сказати, що основний
наш обов’язок – це дати знання, дати інформа
цію і припинити підживлювати цю міфологічну
політику, що в нас тут ніби багатонаціональна
держава: у нас держава з багатонаціональним
складом населення, тобто, крім українського
народу, в Україні також живуть представники
польського, угорського, румунського, німець
кого, білоруського та інших народів.
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Богдан Червак: Я все ж стверджую, що не
все так погано. Адже сьогодні в Харкові, Дні
пропетровську молоді люди ходять із червоночорними й синьо-жовтими прапорами і сканду
ють протипутінські гасла. Це найвищий вияв
інформаційного українського патріотизму.

Кирило Стеценко,
культуролог, доцент, завідувач кафедри
шоу-бізнесу Київського національного
університету культури і мистецтв
Дорогі друзі, на жаль, я маю диплом скри
паля, а не політолога, філософа, культуролога чи
економіста. І в цій ситуації іноді почуваюся не
зручно. Яке я маю право щось говорити? Якщо
об’єднати все, чим я займаюсь, то цей напрям,
якого в нас не існує, можна назвати «метапо
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нах і соціальних групах, де збереглися радянські
світоглядні й поведінкові стереотипи, а також
була вкорінена ідеологія «русского мира». Це –
Південь і Схід України. Як це здійснено? Засо
бами сучасних комунікацій. Засобами свідомого
проросійського впливу на мільйони громадян
України лишаються телебачення, радіо, газети,
журнали, кінофільми, художня та історична літе
ратура, музика, зірки естради і театру, церковні,
громадські діячі, дозвілля і громадські послуги.
Скажімо, під час поїздки автобусом у Рівне я
чотири рази, сказати б, «піддавався цілеспрямо
ваній атаці на користь Російської імперії». І нічо
го з тим не можна вдіяти. У західних областях
я з водіями автобусів вів «сепаратні переговори»
з проханням зробити тихіше російську попсу, а
коли зробив опитування серед пасажирів, то
з’ясувалося, що їх ця попса –  «Владимирский
централ» та інші атрибути російського «блатного
мира» – влаштовує. І це не Донецьк, і не Лу
ганськ, і не Крим, це наші західні українці. Мій
виступ не є абстрактикою, він є дуже конкрет
ний. Нам не потрібно війни для того, щоб ми по
чали виконувати стратегічну й методологічну ро
боту. А це є обов’язком духовної еліти – думати
на двадцять, сорок, п’ятдесят років наперед.
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емоційна складова (так би мовити, інформація з
навіюванням певної оцінки, яка подається через
засоби масової інформації чи твори мистецтва).
Другий рівень – це інтерпретація, тобто вже
системне бачення в локальному вимірі, зв’язки
між певними подіями. Цим займаються наші
політологи і найкраще – журналісти, але таких
уже менше, тому що ми реагуємо рефлекторно.
Третій рівень – це ідеологія. У нас є п’ятнадцята
стаття Конституції, яка забороняє державну
ідеологію, обов’язкову для всіх, але не забороняє
недержавну ідеологію. Тобто це означає, що гро
мадянське суспільство і нація можуть виробити
національну ідеологію, яка нам дуже потрібна.
Ми не можемо вийти з Росією в наступальний
діалог, якщо в нас немає достатнього ідеологіч
ного продукту (з яким, до речі, ми можемо вихо
дити до нашого ж українського населення Сходу
і Півдня). Візія майбутнього України, проекту
Україна й повинна скласти частину ідеології.
Зараз багато громадських груп над цим працю
ють. Четвертий рівень – світоглядна матриця.
Це найширше бачення українства в контексті
того, чим є людство тепер з постінформаційного
боку. Це питання, що є ХХІ ст. і що таке криза
цивілізацій, що таке кінець світу, що за ним на
ступить – тобто новий світогляд, який для всіх
є абсолютно актуальним. Ми просимося в Єв
ропу, на корабель, який скоро буде тонути, не
намагаючись бути його рятівником, а лише па
сажиром. А ми могли б створити ідеологію, яка
може бути для Європи цінною, новою пропози
цією виходу, але для цього треба працювати над
собою. І останній (п’ятий) рівень, про який ми всі
говоримо. Безумовно, це стосується культурноціннісного виміру. Він включає в себе традиційну
українську культуру. Це наша пам’ять, це те, що
є на рівні підсвідомості, тому що світоглядний рі
вень вимагає системного розуміння світу і його
майбутнього, а культурно-ціннісний підхід – це
те основне, що виховується матерями, батьками,
усім нашим культурним простором. Тут ми дуже
не допрацьовуємо. Звернімо увагу, що інформа
ційні спецоперації, які системно проводяться й
відбуваються в рамках так званої «бюджетної»
війни, виявилися ефективними лише в тих регіо

Ольга Пресіч,
канадсько-українська поетеса
та літературознавець,
член Спілки письменників України,
викладач української мови
та культурної історії Східної Європи
Університету Вікторія (Канада)
Я не буду забирати багато часу, скажу тіль
ки дещо, спираючись на власний досвід. Коли
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Росія є там, де є російська мова. Отже, і Україна
є тільки там, де є українська мова. Якщо її нема в
Донбасі, то України там уже немає. Кубань уже
відійшла, а була ж – українськомовна. За Голо
домору на Волзі, на Кубані винищували саме ті
місцевості, де компактно проживали українці.
Хоча формат Круглого столу не передбачає
певної організації, але пропоную створити щось
на зразок постійно діючого органу сил швидкіс
ного гуманітарного реагування, який би відгу
кувався на події, бо події розгортаються швид
ко. Є речі, на які ми повинні реагувати щодня.
Син моєї знайомої із Житомирщини ходить з
кулею в бронежилеті, якраз біля серця. Він роз
повідав, що вони пили воду з калюж, бо не було
питної води, і стріляли зайців у полі, тому що не
було харчів. А їм, знаючи, що вони не мають на
віть води, висипали з вертольота солоні консер
ви, щоб ще більше пити хотілося. Виглядає як
якась диверсія військового керівництва. Тобто в
країні така ситуація, за якої може діяти ворожа
агентура. На Житомирщині знову сімдесят вісім
бронетранспортерів визнано непридатними до
використання. Ми, гуманітарії, повинні прово
дити виховну патріотичну роботу в суспільстві,
щоб подібне не траплялося.

ІМ

Ф
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відбувалися ті страшні події в Україні, ми ціли
ми ночами дивилися (у нас десять годин часо
вої різниці), а потім ішли на роботу. Я плакала
ночами й думала, чому я не в Україні. Однак
потім потрошечку, завдяки нашим студентам,
я зрозуміла, що, мабуть, у кожного своя бари
када, що робити щось на своєму місці, як уже
тут багато людей казали, це дуже правильно:
на своєму місці робити те, що ми можемо. А що
ми, викладачі (ідеться про українських науков
ців за межами України), можемо? Ми можемо
домогтися, щоб наші студенти були інтегровані
в програми України, щоб вони були назавжди
друзями України, адже вони – це ті, хто через
десять років буде моделювати світопорядок.
Якщо ми будемо з ними працювати, то вони ні
коли не будуть ворогами України. Ми можемо
зробити важливу й конкретну справу – твори
ти позитивний образ України у світі.

Віталій Радчук,
кандидат філологічних наук,
доцент Інституту філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Я хочу продовжити думки, висловлені Олек
сандром Даниловичем Пономаревим і Кирилом
Стеценком. Кирило говорив не про донецький
медіа-простір, а про той, яким ми користуємося
щодня в Києві. Ви всі не можете не помічати,
що за останні три роки (і навіть за останні пів
року) Київ катастрофічно русифікується. А це
означає, що доктрина Путіна діє. Зверніть ува
гу на те, що він апелює не до українців чи росі
ян, а тільки до російськомовних. Він веде відлік
«свій» – «чужий» тільки за мовною ознакою –

Павло Михед,
доктор філологічних наук, професор,
завідувач відділу слов’янських літератур
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка
НАН України
Я – русист, тому два слова хотів би сказати
про Росію, акцентувати один досить важливий
момент. Війна, яка йде зараз, це війна надовго.
Росія зазнала краху своєї модернізації. Зали
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шився лише один варіант – створення фортеці
такої. Ця фортеця вимагає якомога більше людей
і якомога більше територій. І за це, за ці території,
за людей Росія буде вести постійну війну. Пан
Стеценко сказав про різні форми війни. Я можу
назвати назвати й інші – це і сцієнтичні війни, і
«кляйн-криґи», і війни «астероїдні», і т. д. Скажу
Вам, що Росія воює тридцять п’ять років. Трид
цять п’ять років безперервних війн. В Інтернеті
мілітарний ресурс Росії величезний. Там аналі
зують кожну війну, кожну якусь сутичку, кожну
деталь. Або ж ось ці «астероїдні» війни, скажімо,
це не такі фантастичні речі. Якщо завтра із Жовт
невого палацу вийдуть сто автоматників і пере
стріляють усіх наших урядовців, я не подивуюсь.
Ці «астероїди» – диверсанти є по всій країні,
вони чекають часу «Ч» для атаки. Тому ситуація
надзвичайно серйозна, і ми маємо це враховува
ти. Пан Майборода сказав про те, що слід ро
бити – створити військовий табір. Можливо, це
метафора, але це війна надовго. Цей дощ надов
го. Форми війни будуть змінюватися, але вона
триватиме. Ми маємо дуже важливий аргумент:
мені здається, що Академія наук і організатори
сьогоднішнього Круглого столу мають виступи
ти ініціаторами творення нової гуманітарної по
літики. Уже декілька місяців працює новий уряд.
Зрозуміло, що ми зайняті війною, але про гума
нітарну політику знову ніхто не говорить. Тому
ми маємо виступити ініціаторами розробки нової
гуманітарної політики, а потім уже від цього до
кумента рухатися, переглядаючи і освітні програ
ми, і культурну політику, і взагалі всю стратегію
Академії наук. Переглядаючи, мабуть, і наукові
темарії, і всю проблематику, якою займаються
різні інститути. Ми у воєнній ситуації і маємо це
використати як аргумент у зверненні до уряду.
Урядовці за останні десять років відбили всякий
інтерес до наукових аналітичних студій у сфері
політики. Вони, за їхніми переконаннями, зна
ють більше, ніж будь-який доктор наук. І тут
зрозуміло, які можуть бути застосовані модерні
наукові технології, якщо є можливість накрити
сервер. Навіщо готуватися до якихось там, на
приклад, виборів, якщо і тут Клюєв головний,
так би мовити, а не якісь науковці, які дають про

позиції. Оцю ситуацію треба переламати. Ака
демії наук треба якось вийти на телебачення. Ми
в курсі проблем, якими займається весь світ, і ми
маємо ці теми обговорювати. Телебачення в нас
перетворили на агітаційний засіб конкретних по
літиків і олігархату. Найголовніше – це подума
ти, яку тактику, яку стратегію вибрати Академії
наук для того, щоб вплинути на випрацювання
нової гуманітарної політики.
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Ганна Скрипник: Ви, Павле Володими
ровичу, порушили дуже актуальні питання, які
стосуються саме телеефірів. Справді, як відомо,
хто володіє засобами масової інформації, тому
належить майбутнє. Але Академію давно вже
відсторонили від цього. Тому що всі ЗМІ ко
мерціалізували, усе приватизовано і належить
конкретним власникам-олігархам, які програму
ють і диктують зміст та ідеологію теле- і радіо
ефірів. Є над чим працювати, колеги. І щодо ін
формаційної, і щодо нової гуманітарної політики
в цілому. Можливо, доцільно у складі сьогод
нішніх учасників Круглого столу створити таку
виконавчу групу, яка б підготувала відповідні
документи і звернулася з ними до Президента
України. Для того, щоб бути почутими, треба
діяти і бути послідовними у своїх реакціях, відо
звах та інших способах і спробах комунікувати з
владою. Робіть свої пропозиції, панове.

Наталія Солонська,
кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник відділу зарубіжної
україніки Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського
Я представляю Всеукраїнський комітет
славістів (голова, Олексій Семенович Они
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щенко, на жаль, не зміг сьогодні бути). Кон
цепція Українського комітету славістів – це
толерантність, прагнення єдності слов’ян.
Навіть цього року, незважаючи на жахли
ві умови, ми змогли провести конференцію.
Ми пропонуємо створити державну про
граму популяризації української історії, бо
якщо не буде державної програми, не буде
конкретної людини, яка за це відповідає, то
не буде й роботи належної. Тоді в рамках
цієї програми можна організувати числен
ні сайти, щоб ми всі могли користуватись.
У багатьох науково-дослідних інститутах за
боронили користуватися соціальними мере
жами, зокрема «Фейсбуком». Слід створити
електронний журнал у національній бібліо
теці України імені Вернадського. Ми розро
били його концепцію, спрямовану на популя
ризацію науки. Ідеться про те, що науковець
має написати не наукову статтю, а популярну
(проте це не мають бути наукові звіти спів
робітників інститутів). Тепер щодо якості ін
формації, що подається у ЗМІ. Я за своєю
першою освітою все-таки журналіст і маю
право про це говорити. Журналісти, на жаль,
зараз здебільшого непрофесійні, зав’язані
на «джинсу». Дуже мало журналістів, які
б готували сильні матеріали про культуру,
мистецтво. Порівняйте хоча б, як «РИАНовости» подає інформацію і як працюють
наші журналісти. Ще один момент – я зупи
нюся на питаннях пропаганди актуальної те
матики. Згадаймо, як під час війни з’явився
запит на патріотичну тематику в СРСР і як
відразу, у стислі терміни, було написано ба
гато книг про Київську Русь (тому що це,
на думку влади СРСР, сприяло піднесенню
патріотичного духу). Треба використати цей
досвід і писати більше на патріотичні теми.
Це мають бути не лише книги, а і якісь статті,
курси освітні, але в цьому має бути система.
Наприклад, щодо пропаганди історії запо
різького козацтва, то це колосальна сторін
ка історії України. Це має бути повний курс
в інститутах.

Всеволод Наулко,
доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
заслужений працівник освіти України

ІМ
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Винесені на обговорення питання – це
питання державної ваги. Проблеми, які іс
нують зараз в Україні, виникли не сьогодні.
Дехто каже: «О, прийшов Янукович, при
йшла Партія регіонів і почалося», а я скажу,
що почалося значно раніше. Можу навести
багато прикладів. Скажімо, коли я, керуючи
експедицією, приїхав з Києва до Херсона і
підійшов з папірцем, підписаним Максимом
Рильським (тодішнім директором Інститу
ту мистецтвознавства), до начальника аеро
порту, він мені сказав: «Я этот собачий язык
не понимаю». От вам. Це було в радянські
часи, які дехто ідеалізує і каже, що тоді було
все добре. Знаєте, з часом забуваєш, що була
Чехословаччина, Угорщина, Польща і багато
чого іншого страшного. Які конкретні пропо
зиції? Це передусім, щоб речі називали своїми
іменами. Бо в нас пишуть, намагаючись щось
прикрасити. Засоби масової інформації в нас
якісь кволі, невиразні, запізнюються завжди.
Пишуть «сусідня держава», північний сусід.
Сусід – це звучить чудово, сусіда треба люби
ти і поважати. Але сусід-загарбник – це щось
інше. Анексують Крим, а наступного дня в нас
з’являється газета, де показують, як Путін,
веселий і радісний, грає в більярд.
Хотів би сказати, що не тільки у ЗМІ, а й у
нашій науці багато таких людей, які антиукра
їнськи налаштовані. Не хочу називати пріз
вищ, це люди з великими титулами, які ходять
і кажуть: «Но ведь Крым то не украинский,
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зу можливого вторгнення з боку Росії). Ке
рівник кафедри етнології та українознавства
Чернігівського педуніверситету Юрій Руса
нов повідомив про те, що є загроза закриття
цієї кафедри. Нам потрібно донести до уряду,
що скорочувати курси етнології сьогодні – це
на межі з антидержавною політикою. Я про
поную, щоб ми підтримали клопотання колег
про збереження кафедр етнології в педуні
верситетах України.

Е

он никогда не был украинским. Он всегда был
русским». Але якраз «всегда» він «русским»
і не був. Путін нас повчає, що землі Донеч
чини – це «русское» козацтво. Він навіть не
знає, що козацтво було різне: Запорізьке,
Донське, Чорноморське і т. д.
Тепер усі сподівання на те, що нам Захід
допоможе: ви вже бачите як він допомагає.
Я хотів би подивитися, як би Ангела Мер
кель зреагувала, якби частину Німеччини
отак «хапанули», як Крим, яка була б реак
ція. Ще інше хочу зауважити: це тільки в нас
таке можливо, що народний депутат може
заявляти, що «русини є окремим народом».
У цій аудиторії не потрібно доводити, що це
не так, що це політична спекуляція на етно
німії. Утім, згадаймо, що було, скажімо, у тій
же Франції років двадцять тому, коли один
із російських відомих етнологів Віктор Івано
вич Козлов написав, що бретонці (мешканці
півострова Бретань на Заході Франції) не є
французами, що вони – окремий народ. Од
разу ж протест заявлено – прийшов лист
на Інститут етнографії, і директор Інституту
Юліан Бромлей вимушений був розбиратись
із цим питанням. Його викликали у владні
кабінети «на килим» і т. п. А в нас урядовці і
народні депутати спокійно роблять заяви про
потребу автономії для нібито окремого на
роду – «русинів» і, незважаючи на протести
науковців НАН України, так звані українські
політики й далі розігрують «русинську» тему,
лобіюючи інтереси чужих держав.
Водночас треба, щоб наша наука, як і засо
би масової інформації, також не запізнювали
ся, щоб вони чітко і, головне, своєчасно реагу
вали на всі події, з якими ми стикаємося.

ІМ
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Юрій Русанов,
кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри етнології
та краєзнавчо-туристичної роботи
Чернігівського національного
педагогічного університету
імені Т. Г. Шевченка

Сьогодні, дійсно, не тільки Донбас, а й пів
нічна територія України, прикордонна смуга,
дуже потребує уваги. Щодо цих територій,
як відомо, завжди виникали суперечки й кон
флікти. І нині вони під загрозою. Хоча вій
ськові провели там відповідні оборонні захо
ди, наразі я хочу звернути увагу на те, що ми
ще повинні спільно зробити, аби не допустити
створення проросійських угруповань серед
нашого населення. По‑перше, як слушно за
значила академік Ганна Скрипник,  ми маємо
повернутися до тих навчальних планів та кур
сів народознавства, військово-патріотичного
виховання, яке частково було запроваджене в
1990‑х роках, але яке, станом на сьогодні, вза
галі зникло. Ми на зустрічі ветеранів-афганців
в Чернігові прийняли рішення: сприяти від
новленню військово-патріотичного виховання

Ганна Скрипник: Шановне товариство,
хочу звернути вашу увагу, що в нашій ау
диторії присутні науковці – учасники аф
ганської війни. Сьогодні пан Загнітко і пан
Русанов репрезентують якраз ті регіони, що
є в зоні ризику і небезпеки. Тобто з одного
боку це Донбас, а з другого боку – Чернігів
щина (щодо якої також проговорюють загро
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молоді в освітніх закладах. По‑друге, дуже
важливо здійснювати міжвишівський обмін
студентами за напрямком «Схід – Захід».
Ми, наприклад, уже протягом десяти років
співпрацюємо з Чернівецьким університетом,
і наші студенти-історики проходять там етно
графічну практику (хочу також зауважити,
що й там зникла спеціальність «етнографія»,
яка була на історичному факультеті універ
ситету). Ми курсуємо між нашими двома
містами маршрутом «Від Пруту до Десни»;
Буковина стала нашим студентам близькою.
Спогади, фотографії, наші спільні конферен
ції, наукові семінари – усе це є гарантією по
розуміння. Тому бажано отакі міжрегіональні,
зокрема, етнографічні, практики проводити:
обмінюватися досвідом, зближувати і єднати
молодь різних регіонів. Тим паче, що студен
ти-історики влітку виїжджають в експедиції,
тож треба такі етнографічні практики запро
вадити і проводити їх не лише у своїх, але й у
віддалених областях. Ми опублікували книгу
за матеріалами наших експедиційних прак
тик на Буковині. Кілька речень із цієї книги
спогадів студентів хочу зачитати: «Саме тут,
біля сільських жителів Чернівецької області,
ми навчилися прислухатися один до одного,
поважати чужу думку... І, напевно, ніхто з на
ших учасників практики не пожалкував про
те, що проходив практику саме тут, в селі, де
нема злості, заздрощів, де панують любов і
взаємоповага...». Це і є результат роботи з мо
лоддю. Обмін студентськими практиками між
різними педагогічними вишами, наприклад,
Слов’янськ – Львів, Донецьк – Чернівці або
Ужгород – Одеса, справді сприяли б форму
ванню більш монолітного суспільства. Менше
було б регіональних непорозумінь, які спри
чинилися до трагічних подій. Це один з меха
нізмів консолідації, згуртування суспільства.
Ми повинні вкотре закликати Міністерство
освіти звернути увагу на проблеми вишівських
курсів історії та етнології: як щодо наповнення
їх українським змістом, так і щодо викорис
тання виховного патріотичного потенціалу
цих дисциплін.

Маргарита Араджіоні,
кандидат історичних наук,
Інститут сходознавства
ім. А. Ю. Кримського
НАН України
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Щиро дякую за запрошення на цей дуже
поважний захід, тому що наразі тема дуже ак
туальна. Я донедавна працювала в університеті
в Сімферополі, але виїхала з Криму ще напри
кінці березня. У мене, можливо, трохи застарі
ла інформація, але тоді, дійсно, склалася дуже
нетерпима обстановка, і ми відчували, що вза
галі незахищені, було дуже непевне майбутнє.
Я прийняла для себе рішення, що не можу спів
працювати з окупантами, тому для мене було
очевидно, що маю виїжджати з Криму. Знаю,
що разом зі мною виїхало й декілька інших ко
лег, які працювали в інститутах Академії наук
України. Це й археологи, і фізики, геофізики,
астрономи та інші патріоти країни. Ми приїха
ли на материкову частину нашої держави для
того, щоб щось робити, щоб наша країна стала
кращою, тобто, щоб ми змінювалися, щоб мо
дернізувалися. Сьогодні я принесла матеріали,
які ми розробляли ще в Криму і які себе дуже
добре зарекомендували. Хочу також внести свої
пропозиції щодо розвитку гуманітарної сфери,
розвитку політики й участі академічних учених у
популяризації науки і в освітніх програмах. Хочу
акцентувати увагу на те, що ми в Криму дуже
дано займалися міжнаціональними, міжконфе
сійними відносинами і (завдяки нашій роботі та
співпраці з різноманітними громадськими орга
нізаціями) ми дуже плідно, я вважаю, проводи
ли цю роботу. Коли сталася окупація Криму, ми
бачили, наскільки Крим був відрізаний від укра
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культуру своєї етногрупи. Ви подивіться, адже
одним з головних приводів, якими скористалася
Росія для розпалювання заворушень і у Криму,
і на Сході, була відміна «мовного закону». Тоб
то ці терени дуже вразливі. Я розумію, що якби
не було російської окупації, то не було б таких
результатів, які ми мали в Криму. Але все-таки
я намагаюся зараз акцентувати увагу на те, що
якщо Україна прагне долучитися до європей
ських цінностей, то ми не повинні забувати, що
в Європі навіть один відсоток чи одна людина,
але й вона має право на захист, вона не повинна
бути дискримінована ні за етнічною, ні за куль
турною, ні за релігійною, ні за мовною ознаками.
Тому поряд з різноманітними популяризатор
ськими програмами з історії і культури України
ми маємо пам’ятати, що історія і культура Укра
їни – це не тільки історія етнічних українців,
але й історія греків, вірменів, болгар, кримських
татар. Вони живуть на наших теренах і також
доклали досить багато зусиль для розквіту й
розбудови нашої держави. Гадаю, що це дуже
важливий крок для порозуміння, для того, щоб
ми знайшли спільну мову. Наш доробок – це ось
такі книжки, завдяки яким ми працювали навіть
з дошкільними навчальними закладами. Ми
розробили проект «Культура добросусідства»,
щоб діти мали змогу вивчати і свою культуру, і
свою рідну мову, але водночас ознайомлювати
ся з українською мовою. У нас є ідеї на розви
ток цього проекту: видання другого і третього
томів, де будуть присутні польська, угорська та
інші мови, які лунають на теренах України. Ми
плідно співпрацюємо з Міністерством освіти
для того, щоб, як казав пан Юрій, модернізува
ти Україну, показати її більш привабливою. І для
того треба відходити від інформаційних курсів
етнографічного спрямування, а більше йти на
виховні курси. Тобто використовувати все, що
бачить дитина біля себе, для виховної спрямова
ності, бо діти володіють Інтернетом, кожен може
прочитати історію, яка йому буде цікава. Треба
робити етнічні громади більш відкритими. Якщо
люди будуть більше спілкуватися, то ми буде
мо таким чином знижувати рівень ксенофобії,
сприяти взаємопорозумінню.
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їнського телебачення, наскільки була масована
антиукраїнська, антитатарська пропаганда пе
ред референдумом. І на тлі оцього психозу, на тлі
цієї пропаганди ми побачили, що в різноетнічних
спільнотах не було жодного випадку зґвалтуван
ня, жодного випадку якогось там насильства, бі
йок, підпалів тощо. Навіть серед підлітків, які
ходили до школи і серед яких також виникла
дуже гостра ситуація як реакція на події. Вва
жаю, що той курс, який ми розробили і почали
були впроваджувати в Криму (він називається
«Культура добросусідства»), був дуже актуаль
ний. Але, на жаль, протягом п’яти років, коли ми
намагалися його впроваджувати в освітню сфе
ру Криму, нам завжди ставили якісь перепони.
Для кримських чиновників важливішим було
викладати «кримський вальс» (такий курс для
старшокласників), аніж займатися культурою
добросусідства. Я слухала виступи, що 90 %
студентів, яким Міністерство освіти надіслало
sms-ки (вважаю це сумнівною інформацією), ла
яли його. Я взагалі не знаю, наскільки широко
проводилася така «сумнівна акція»: звідки взя
лися всі мобільні телефони; хто рахував, скільки
відсотків було таких відповідей. Але я знаю ста
тистику щодо, скажімо, Кримського гуманітар
ного інституту в Ялті, де студентам викладався
курс культури добросусідства, і знаю, що біль
шість студентів, які займалися за цим курсом,
залишилися патріотами України і перевелися до
вишів на материкову частину України. Вважаю,
що це також результат нашої роботи. Хочу ще
зауважити одну дуже важливу річ. Ми – укра
їнці. Ми любимо свою країну, свою мову, свою
культуру. Але ми повинні пам’ятати, що живемо
у ХХІ ст., і у світі залишилося тільки 6 % дер
жав, які можуть сказати, що вони моноетнічні.
Більшість цих держав – це острови. Україна, на
віть зважаючи на те, що 78 % – це етнічні укра
їнці, все одно має чимало національних меншин.
Ми не повинні сповідувати етнічний патріотизм,
не повинні забувати оцю полікультурність на
шої держави. Ми не повинні вибудовувати нашу
гуманітарну політику як політику асиміляційну:
усі ми повинні бути громадянами України, але це
не має заважати кожній національності плекати
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Ганна Скрипник: Шановні колеги, доз
вольте репліку. Добре знаючи кожного з при
сутніх, можу запевнити, що сьогодні на Круг
лому столі йшлося не про етнічний патріотизм,
а про патріотизм громадянський, але «укра
їнський громадянський». Справді, ми маємо
говорити в річищі курсу історії України як
про історію етнічних українців, так і про іс
торію росіян України, греків України, німців
України тощо. Отже, в історію України має
мо включати ті фрагменти історії, які свідчать
про присутність і співжиття на українських
землях поруч з українцями різних етнічних
груп чи національних меншин. Водночас іс
торія окремих народів світу – греків, німців,
росіян та інших – вивчається в курсі «Все
світньої історії». Тому, поділяючи думку, що ми
мусимо шукати шляхи гармонізації суспільних
відносин, урахування реалій, які історично
склалися, разом з тим переконана, що не слід
прагнути штучно ізольовувати (за допомогою
фактів історичної минувшини) національні
меншини від української етнічної більшості.
Спрямовуймо погляд у спільне майбутнє, а не
в різне минуле! Наголошую на потребі фор
мування громадянського українського патрі
отизму. Це ключове поняття, довкола якого
нам треба консолідувати, об’єднувати україн
ське суспільство.
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спали в дні Майдану і стежили за новинами
з України. Тому добре знаємо, що тоді від
бувалося в Києві. Ми думали, як і що роби
ти. Мушу просто сказати, що ми повинні йти
шляхом об’єднання, тому що є війна – і це
турбує нас усіх. Я, до речі, викладач мови:
один з моїх студентів загинув на Майдані.
Мене турбує все, що відбувається в Украї
ні, мої друзі мали намір покинути Донецьк,
інші – ще живуть у Луганську. І я просто хо
тів сказати, що ми маємо подолати всі стерео
типи відчуження. Це включає і тих, хто роз
мовляє російською, вони мають бути нашими
соратниками, нашими союзниками. Інше пи
тання щодо захисту мови і культури України.
Це важливо і тут треба працювати. Але під
час війни ми маємо шукати якомога ширшого
порозуміння.

Богдан Ажнюк,
доктор філологічних наук,
завідувач відділу мов України
Інституту мовознавства
імені О. П. Потебні НАН України
Дорогі колеги, ми повинні чітко усвідо
мити те, що хоча військовий стан в Україні
офіційно не оголошений (думаю, що це муд
ра офіційна позиція), однак наша країна є в
ситуації саме військового стану. У контексті
цього, ми академічні вчені, маємо подивитися
на це як громадяни, а не тільки як дослідни
ки. А для цього «білих рукавичок», у яких ми
робимо науку, нам замало, позаяк ситуація
вимагає ще й «грубих робочих рукавиць». Ми
звикли до кабінетної роботи; це нормально і
природно в умовах якоїсь європейської кра

Вільям Ріш,
доктор історії, професор,
Коледж Джорджії
(Мілледжвілль, Джорджія, США)
Скажу коротко, щоб не займати багато
часу. Як сказала пані Ольга, ми всі майже не

37

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н а род н а т ворчість та етноЛОГ і я* 4/2014

створити науково-інформаційний центр, де
можна було б збирати та формувати такі ін
формаційні тексти чи фрагменти, які добре
надаються для поширення через різні інфор
маційні канали – електронні, інформаційні
і т. д. Щодо цього можу навести приклади
з особистого досвіду. Нещодавно я ініцію
вав проведення конференції про мовні права
в сучасному світі. Після заходу я зв’язався
з інформаційним порталом «Обозреватель»,
і ми провели прес-конференцію, на яку було
запрошено професора Юліане Бестерс-Зіль
гер із Фрайбурзького університету. Участь у
заході іноземного науковця, чия думка без
стороння, на відміну від українського, була
для них та запрошених журналістів із різних
агенцій цікавою. Прес-конференція в інтер
нетрежимі транслювалась у прямому ефірі,
ми відповідали на питання журналістів і на
телефонні дзвінки. Потім окремі фрагменти
конференції були розтиражовані на сайтах
ЗМІ; люди почули, що таке мовні права і як
їх розуміють в Україні, в Європі, у світі.
Думаю, що варто ініціювати зустріч пред
ставників МАУ з представником Адміністра
ції Президента, обговорити план співпраці
академічної науки і влади. Треба нести світло
науки в кола чиновників середнього і вищо
го рівня, бо від правильного розуміння ними
гуманітарної політики залежить майбутнє
України. Треба їм пояснити, що існування
в Україні національних меншин не робить її
автоматично багатонаціональною державою.
Треба їм пояснити багато інших важливих ре
чей. Друге завдання, яке стосується взаємодії
з владою, – це участь учених у формуванні
громадської думки. На вулицях Києва щодня
бачимо плакати «Любіть Україну!». Це так
звана соціальна реклама. Спитаймо фахівця з
комерційної реклами: «Наскільки професійно
зроблені ці плакати?» Упевнений, що він дасть
їм дуже скромну оцінку. Тих, хто замовляв ці
плакати, треба публічно спитати: «Чому це
зроблено так примітивно? Чому викинуто на
вітер бюджетні гроші?» Фахова критика може
давати свої позитивні результати.
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їни, скажімо Швейцарії. За нинішніх обста
вин потрібно брати активну участь у форму
ванні громадської думки, активно впливати
на інформаційний простір, давати йому якісні
інформаційні фрагменти, які націлені на від
повідну аудиторію. І цю аудиторію потрібно
знати. Це робота як на ближчу, так і на від
далену перспективу. Ґандж нашого дискурсу
в тому, що ми звикли говорити із собі подіб
ними і переконувати собі подібних. Готуючи
якісь інформаційні фрагменти для широкої
аудиторії в різних форматах, слід пам’ятати,
що ми звертаємося до тих слухачів, хто мис
лить зовсім інакше, дотримується інших по
глядів, оперує іншими оцінками і термінами.
Тому вирази на зразок «культурний код»,
«асиміляція» і т. д. – це для пересічного гро
мадянина іноземна мова, яку він не сприйме
і просто не почує. Як виходити із цієї ситу
ації? Потрібно, вважаємо, шукати в нашому
колі і поза ним талановитих популяризато
рів, яким давати напрацьовані, дуже стислі,
але переконливі за змістом, а навіть дещо
спрощені за формою тексти. Але натомість
треба говорити, як колись говорили про Сте
фаника «коротко, сильно і страшно». Тільки
тоді це досягає якоїсь цілі, інакше це просто
слова, які як порох летять і затуманюють
картину світу.
Звичайно, слід проявляти толерант
ність, але дозовано. В Україні толерантність
завжди була не дозована, вона зашкалювала.
Наші опоненти толерантністю не відзнача
ються. В умінні вести інформаційну війну в
них можна повчитися. Вони мають потужний
пропагандистський апарат і свого Геббельса.
А де наш анти-Геббельс? У нас його немає.
В Україні немає центру державної інформа
ційної політики. Розбудова Української дер
жави не може будуватися на самому лише
ентузіазмі. Але за умов, коли національна
ідея викристалізовується стихійно, потрібно
потужних організаційних зусиль і участі в
цьому процесі держави. Особливо в тій си
туації, у якій є Україна. Тому, на мій погляд,
було б добре, можливо, при МАУ чи НАУ
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незькій областях Російської Федерації, укра
їнське населення яких зберегло мову, кухню,
традиції; тим часом усвідомлюють вони себе
«хохлами», вважаючи українцями лише тих,
хто живе в Україні. Молодь має суцільно ро
сійську ідентичність. Тобто вирішальним фак
тором у процесах ідентичності зараз є само
усвідомлення особистості, що формується під
впливом політичних, ідеологічних чинників.
І те, що населення Слобожанщини, Півден
ного Сходу за самоусвідомленням – росіяни,
є свідченням того, що інформаційний простір
тут був завжди російським. У 2000 році мене
запросили на конференцію, організовану До
нецьким обласним науково-методичним цент
ром народної творчості. Я була вражена тим
потужним пластом української етнокультур
ної спадщини, який був представлений у ви
ступах фольклорних колективів, козацьких
об’єднань українського спрямування. Водно
час я відкрила для себе існування спеціальних
видань: «Комсомольская правда Донбасса»,
«Московский комсомолец Донбасса», «Из
вестия Донбасса» та ін. Регіон щедро засі
вався зернами антиукраїнської пропаганди,
які проросли ненавистю до української мови,
культури, історії. За результатами досліджень
ми писали доповідні записки в державні орга
ни, однак їх ніхто не читав. В одній з них я
писала про роль державної символіки. Коли
перетинаєш кордон з боку Росії в Україну і
на харківській митниці замість державного
прапора бачиш його фрагмент, то стає ніяко
во. Бо на російській території – торжество
великодержавності: у парках, на громадських
будівлях – зображення герба, у триколор по
фарбовані зупинки, супутникові антени, пар
кани. Жовто-блакитні мости в Україні – дещо
запізніла спроба демонстрації українськості
міського простору.   
Рамки наукових досліджень не завжди до
зволяють оприлюднити весь зібраний матеріал.
Тому чимало залишилося в архіві, зокрема ди
тячі малюнки, на яких Росія зображена у ви
гляді Кінг-Конга в будьонівці, у вигляді вед
медя, що краде мед з України, чи двоголового

Галина Бондаренко,
кандидат історичних наук,
провідний науковий співробітник
відділу «Український етнологічний центр»
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України
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Шановні колеги! Процес становлення
української політичної нації, який так болісно
нині відбувається, та процеси пошуку нової
української ідентичності – це ті віддзеркале
ні проблеми, якими я як науковець займаюся
впродовж багатьох років. Зараз триває укра
їнсько-російський проект «Трансформація
ідентичності в Україні та Росії в пострадян
ський час», у ході якого були здійснені опиту
вання в різних регіонах країни. Проводилось і
візуальне тестування серед учнів та студентів.
Їм пропонувалося зобразити себе та представ
ника іншої національності (за власним вибо
ром). Отримані матеріали досить цікаві; моло
ді українці своїм візаві частіше зображували
представників східних, європейських народів,
зрідка росіян. Перші такі дослідження ми про
водили 2009 року в умовах так званої «газо
вої» війни, а тепер повторно в умовах збройно
го протистояння.
У своїх виступах колеги наголошували на
значенні народної культури. Хочу зауважити,
що в сучасних процесах ідентичності етно
культурні маркери відіграють дуже незначну
роль, і збереженість українських традицій,
календарної та весільної обрядовості не га
рантує наявності української ідентичності.
Ми можемо лише як «етнопалеонтологи» ре
конструювати її присутність у минулому. Мені
довелося побувати в Бєлгородській та Воро

39

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н а род н а т ворчість та етноЛОГ і я* 4/2014

це реальний проект, який, сподіваємося, буде
цікавим для молоді. Минулого разу ми гово
рили, щоб для МАУ зареєструвати сторінку
на «Фейсбуці». Але тоді ми не говорили про
ідею цієї сторінки. Просте дублювання ін
формації з офіційного сайту буде, на мій по
гляд, не цікавим. Може, треба започаткувати
сторінку, яка б називалася «Трибуна МАУ»,
і всі могли б розміщувати коментарі. Відомо,
що кожна сторінка в соціальних мережах ніби
жива, рухається, якщо ти вкладаєш туди свою
енергію і свій час. Тому з огляду поширення
«Фейсбуку» серед україністів, не кажучи вже
про українців у світі, я пропоную, щоб ми об
говорили це детальніше.

Ф

Е

хижого орла, який дзьобає українську пшени
цю. Очевидно, діти відчували те, чого дорослі
не бачили чи не хотіли бачити.
З огляду на важливість засобів масової ін
формації, впливу візуальних засобів на фор
мування громадської думки, я намагаюся по
стійно моніторити інтернет-джерела, зокрема,
за темою подій на Сході країни. Нещодавно
з’явилася цікава інформація про те, що в «Кон
такті» існує засекречена група, яка нараховує
близько чотирьох тисяч осіб українських па
тріотів Донеччини. Спільноти «Український
Крим», «Крим – це Україна», «Донбас – це
Україна», «Український Донбас» зареєстрова
ні в мережі «Фейсбук». Вони ще бояться себе
проявити, але такі спільноти існують. Наші
прагнення переконати тих, хто поза Інтерне
том, науковими чи громадськими звернення
ми, малоефективні. Певні меседжі, звернені
до молодої аудиторії, повинні бути на рівні су
часних засобів комунікації. Скажімо, на елек
тронній сторінці Міністра внутрішніх справ
Арсена Авакова я натрапила на посилання на
сторінку Олени Степової (див.: Степова О.
Все буде Україна! [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://www.facebook.com/
olena.stepova). Блогер, письменниця з Луган
ської області, що мешкає в зоні, окупованій
терористами, описує картини повсякденно
го життя в окупації. Емоційність, щирість її
текстів, віра в перемогу добра не залишають
людей байдужими. Тому й дитячі казки, які
розповідала авторка дітям під час обстрілів, і
її «Лист до російської матері» розтиражовані
в книгах, листівках, які мають попит і серед
бійців АТО.
Можливість бути патріотом, висловлювати
свою громадянську позицію тепер, можливо,
більш важлива позиція, ніж наукова. Багато
людей просто не готові сприймати суто нау
кову інформацію. З огляду на це, наш відділ
«Український етнологічний центр» розробив
концепцію науково-популярного веб-ресурсу.
Планується створити також свій канал в ме
режі «Ютуб». Колеги, давайте будемо разом
працювати над наповненням цього ресурсу;

ІМ

Анатолій Калениченко,
кандидат мистецтвознавства,
завідувач відділу музикознавства
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України

Я хотів би сказати дуже конкретні речі.
По-перше, тут говорилося про Звернення до
громадськості й до Президента України. Я до
дав би: до президентів, керівників парламен
тів Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки
та Канади. І обов’язково потрібно додати, що
наукова громадськість України вимагає за
провадження третього етапу санкцій проти
Росії за її агресивні й жорстокі збройні дії на
території України. Другий момент. Я хотів,
власне, висловити свої рефлексії щодо модер
ності українства як такого. Те, що говорив
пан Шевчук, мені дуже близьке, тому що ми
за цим принципом організовували «Червону
руту». Ми прагнули показати молоді, що укра

40

http://www.etnolog.org.ua

Круглий стіл

частини місцевого населення, то Росія, мож
ливо б, не наважилася на вторгнення.
Українська гуманітаристика сьогодні має
за громадянський обов’язок інформувати,
підняти культуру населення, публікувати як
монографії, так і популярні, адаптовані текс
ти, зрештою, підняти почуття державного
патріотизму, незалежно ні від мови, ні від ет
нічного походження наших громадян. Людям
слід пояснювати, що не можна підтримувати
тих, хто говорить: «Давайте віддамо ці дві об
ласті, нащо вони нам з їхніми проблемами».
Сьогодні віддамо ці дві області, а завтра тре
ба буде ще шість віддати, а потім і до Києва
черга дійде. До того ж там наші громадяни;
абсолютну більшість населення Донбасу ста
новлять українці! Додайте ще значну частку
тих етнічних росіян Донбасу, які є справжні
ми патріотами – громадянами України. Ми не
маємо права їх зраджувати! Ми мусимо стояти
збройно, стояти ідеологічно; мусимо боронити
засобом науки і культури ці терени, щоб вони
залишилися невід’ємною частиною Україн
ської держави.
Наші російські колеги-науковці отрима
ли зараз замовлення – дати, так би мовити,
наукове обґрунтування «московського права»
на землі так званої «Новоросії». Московській
владі (яка тепер не обмежується гаслами «за
хисту російськомовного населення», а вдається
до ширших інформаційних геополітичних мо
тивацій, піднявши з небуття міф про «Новоро
сію») це потрібно для того, щоб інформаційно
підтримати вторгнення в Україну (у тому числі
й військове).
Нам, українським науковцям, не потріб
но очікувати, поки таке «обґрунтування»
з’явиться, а слід якомога скоріше підготувати
й опублікувати спеціальні роботи про історію
заселення Сходу та Півдня України, про ет
нічний склад і динаміку чисельності населен
ня, про мілітарну роль українського козацтва в
обороні цих рубежів, про українську (за основ
ними характеристиками) модель етнокультури
домінуючої частини мешканців Сходу тощо.
Над створенням праці на вказану тематику
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їнське може бути сучасним, модерним. Щоб не
було так, як колись трапилося: коли ми впер
ше повезли «Руту» в Канаду, то одна профе
сорка університету з Торонто сказала своєму
дванадцятирічному сину: «Піди на концерт,
послухай український рок». – «Мамо, я
чув». – «Та ти не міг чути такого». – «Мамо,
я чув». – «Та ти не міг чути». – «Як не міг
чути – це ж Ніна Матвієнко». Логіка така
була, розумієте? Просто не могли собі уяви
ти, що може бути щось інше, аніж Ніна Мат
вієнко. Тут я згоден, що потрібно модернізу
вати нашу культуру, але водночас і не згоден.
Чому нам не поєднати модерність і традицію:
рок і писанки. Почитайте концепцію фести
валю «Червона рута», там усе поєднується.
Поєднується прекрасно. Тільки етнокультура
повинна в модерному стилі подаватися, і тоді
світ буде сприймати наш національний коло
рит. Текст Звернення підтримую.

ІМ

Ганна Скрипник: Шановні колеги!
Дозвольте підвести риску в нашій сьогодніш
ній дискусії. Нам потрібно прийняти спільне,
колегіальне рішення щодо наших подальших
дій на відновлення порозуміння в суспільстві,
на інтеграцію Сходу України в загальнонаціо
нальний суспільно-політичний і культурний
простір. Я б пропонувала у складі учасників
Круглого столу створити постійно діючу робо
чу групу, яка (залежно від перебігу подій) буде
координувати наші справи. Якщо колеги згод
ні, то прошу подати письмові пропозиції про
склад цієї групи.
У контексті виголошених думок і пропози
цій дозволю собі висловити кілька міркувань.
Щодо шляхів відновлення миру в Україні, то
погоджуюсь: крім зміцнення нашої армії, яку
маємо всіляко підтримувати, українській вла
ді слід зробити все, щоб припинити оцю вій
ськову агресію Росії проти України, адже там
щодня гинуть люди. Безперечно, що освітянам
та науковцям-гуманітаріям потрібно більше
працювати серед населення Сходу України,
бо якби не знайшли певної підтримки проро
сійські сепаратистські ідеологи в середовищі
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годні сповідує Росія), то більшість територій
сучасної Російської Федерації треба віддати
нинішнім спадкоємцям Золотої Орди! Це ж
яка має бути хронологічна межа сьогоднішніх
обґрунтувань подібних територіальних пре
тензій і апеляцій до минулого міждержавного
розмежування? Так можна дійти до абсурду
в міжнародному праві і політиці. У випадку
з російським вторгненням в Україну – ма
ємо вкрай небезпечний у міжнародній полі
тиці і міждержавному співжитті прецедент.
Росія вдалася до руйнації принципів міжна
родного світоустрою: непорушності міждер
жавних кордонів і територіальної ціліснос
ті країн. Сьогодні Росія здійснила агресію
проти України та її суверенітету. Маємо
боронитися!
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розпочав роботу колектив Інституту мисте
цтвознавства, фольклористики та етнології;
гадаю, що до цієї справи долучаться й інші гу
манітарні інститути.
Щодо дискусії, про яку згадував профе
сор Олександр Майборода (нагадаю, ідеться
про критерії пріоритетності права щодо спір
них територій: етнічна більшість населення
конкретних територій чи державно-політичне
домінування над ними в минулому імперійзавойовниць), то всесвітня історія вже сказа
ла своє слово. Свідченням цього є розпад ім
перій, розвал колоніальної системи і творення
народами національних держав на своїх ет
нічних землях. Якщо ж керуватися правом
державно-політичного домінування над за
войованими територіями в минулому (що сьо

Учасники Круглого столу. Київ. 2014 р.
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ЗВЕРНЕННЯ
учасників Круглого столу
«Роль учених-гуманітаріїв у сприянні стабілізації ситуації
та відновлення миру в Україні» до Президента України,
Кабінету Міністрів України, наукової спільноти
та громадськості України, до народів і урядів Європи
Антиукраїнська пропаганда в російських
ЗМІ спотворює справжню сутність суспіль
но-політичних процесів в Україні, множить не
гативні антиукраїнські стереотипи, породжує
вороже сприйняття України в Росії та працює
на ескалацію напруженості й протистояння на
Сході нашої держави.
Ми заявляємо, що подібні дії російської
сторони виходять за рамки цивілізованої полі
тики й моралі, і закликаємо Росію припинити
постачання зброї та потік військових дивер
сійних груп в Україну. Закликаємо російську
спільноту, зокрема науковців, виявити муд
рість і добру волю, щоб зрозуміти згубність
агресивної політики нинішнього керівництва
Росії проти України і зупинити її. Російським
очільникам слід пам’ятати, що благополуччя
народів визначається не обсягами територій,
а рівнем економічного розвитку, дотриманням
принципів демократії і рівності громадянських
прав і свобод.
Непрогнозованими й найзагрозливішими
є геополітичні наслідки російського вторгнен
ня на українську територію: Росія порушила
післявоєнний світоустрій і Гельсінські прин
ципи суверенності держав та недоторканності
їхніх кордонів. «Локальна війна» Росії проти
України може покласти початок глобального
переділу світу та Третьої світової війни. Сьо
годні є очевидним прагнення Росії перекроїти
карту післявоєнної Європи. Розуміючи цю не
безпеку, закликаємо європейські народи ви
ступити солідарною силою на захист миру, су
веренітету і територіальної цілісності України.
Переконані, що тільки спільними зусиллями
цілого світу ми зупинимо агресора, зупинимо
війну, відновимо мир в Україні і покладемо
край загрозам територіальних війн у Європі.
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Ми, учені-гуманітарії Національної академії
наук, викладачі вищих навчальних закладів і
представники творчої інтелігенції, у драматичні
для України дні, коли відбувається вторгнення
військових угруповань Російської Федерації
на українську територію, коли окуповано Крим
та інспірується збройне протистояння на Сході
країни, звертаємося до Президента, Кабінету
Міністрів, наукових кіл, громадськості України
із закликом об’єднати зусилля всього народу
для відсічі агресії і відновлення миру на укра
їнській землі. Звертаємося до народів і урядів
європейських країн підтримати сьогодні нашу
державу в її боротьбі за незалежність, мир і те
риторіальну цілісність.
В основу агресивної політики проти України
покладено прагнення російського політичного
керівництва перешкодити реалізації євроінте
граційних устремлінь нашої держави і втягнути
її в орбіту геополітичних інтересів Росії. Така
геополітична мотивація неоголошеного, про
те реального військового вторгнення Росії в
Україну – унаслідок якого зростає ескалація
збройного конфлікту, гинуть мирні громадяни
й українські військовослужбовці, зруйновано
інфраструктуру десятків міст і сіл, порушено
господарсько-економічне життя на Сході Укра
їни – не має нічого спільного ні з демократією,
ні з добросусідством. Військове проникнення
диверсійних груп з Росії; криваві провокації
проти мирного населення, що здійснюють сьо
годні на Донбасі найманці-терористи з РФ з
метою скомпрометувати Українську державу;
викрадення й незаконне утримання українських
громадян у російських в’язницях є свідченням
неприпустимої у ХХІ ст. жорстокості та циніз
му, грубого порушення норм міжнародного пра
ва з боку Росії.
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УКРАИНЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Галина Касперович
УДК 316.347(476=161.2)
У статті на основі матеріалів переписів населення, статистичних даних поточного обліку, літературних джерел і
польових етнографічних досліджень розглянуто специфіку й тенденції динаміки чисельності, міграційного та при
родного руху, статево-вікової структури, шлюбності українців в Білорусі в порівнянні з показниками щодо інших
етнічних спільностей, особливості етнічної самосвідомості в сучасний період.
Ключові слова: українці в Білорусі, діаспора, етнічна спільність, міграції, природний рух, шлюбність, статевовікова структура, етнічна ідентифікація.

Е

В статье на основе материалов переписей населения, статистических данных текущего учета, литературных
источников и полевых этнографических исследований выявлены специфика и тенденции динамики численности, мигра
ционного и естественного движения, половозрастной структуры, брачности украинцев в Беларуси в сравнении с показате
лями относительно других этнических общностей, особенности этнического самосознания в современный период.
Ключевые слова: украинцы в Беларуси, диаспора, этническая общность, миграции, естественное движение,
брачность, половозрастная структура, этническая идентификация.

Ф

A wide range of sources (recent population censuses and statistical data on current registration, literary sources, and field
ethnographical studies) permitted the author to describe the peculiarities and trends of population size evolution, as well as
migratory and natural movement, sex and age structure and marriage rate, of the Ukrainians in Belarus, in comparison with
the parameters concerned of other ethnic communities. In the article, there is also a consideration of the peculiarities of today of
modern Ukrainian ethnic identity.
Keywords: Ukrainians in Belarus, diaspora, ethnic community, migrations, natural movement, marriage rate, sex and age
structure, ethnic identity

и тех же государственных образованиях (Ки
евская Русь; Великое княжество Литовское,
Русское и Жемойтское; Речь Посполитая;
Россия; СССР), что способствовало активно
му обмену населением, формированию общих
черт в языке и культуре взаимодействующих
представителей белорусского и украинского
народов.
Согласно переписи населения Республики
Беларусь 2009 года, в Беларуси проживало
158 723 украинца, что составляло 1,7 % от
общей численности населения страны. Наи
большая их численность отмечена в Брестской
(40 тыс., 2,9 % от общей численности населе
ния области) и Гомельской (31 тыс., 2,1 %) об
ластях, которые граничат с Украиной, а также
в Минске (27,4 тыс., 1,5 %). Украинцы – пре
имущественно городские жители (122 тыс.,
77,2 %), из них каждый пятый проживает в
Минске, 36 тыс. украинцев (22,8 %) расселе
ны в сельской местности [5, с. 7, 25].

ІМ

Приоритетным направлением этнологиче
ской науки является исследование этнических
групп, проживающих вне «материнского» эт
носа. Важным представляется изучение демо
графических процессов – динамики численно
сти, миграционного и естественного движения,
структуры населения по полу, возрасту, состо
янию в браке, влияющих на взаимодействие
и взаимопроникновение культур диаспоры и
принимающего населения, сохранение тради
ции в народной культуре и аккультурацию,
адаптацию и интеграцию в новое социокуль
турное пространство.
Украинцы проживали на территории Бела
руси на всех этапах ее этнической истории.
Обусловлено это соседством территорий, близ
ким родством белорусского и украинского на
родов, входящих в одну языковую и этнокуль
турную общность (восточные славяне).
В течение длительных исторических пери
одов Беларусь и Украина находились в одних
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ное снижение численности и удельного веса
украинцев. С 1989 по 2009 год численность
украинской этнической общности уменьши
лась в 1,8 раза, а удельный вес сократился до
1,7 %. Причиной этого явились политические
и социально-экономическое трансформации,
изменившие ход и вектор миграции на пост
советском пространстве, негативные тен
денции в демографическом воспроизводстве
(падение рождаемости и рост смертности),
активизация этнических процессов в связи с
образованием новых государств, развитием
межнациональной брачности. Весь после
военный период шло интенсивное перерас
пределение населения между селом и городом
в пользу последнего. Уровень урбанизации
украинцев вплоть до 1999 года постоянно
возрастал (81,1 % в 1999 г.). К 2009 году он
несколько снизился (77,2 %) (рис. 1 а, 1 б).

ІМ
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Динамика численности украинцев в Бе
ларуси за последние 50 лет была неравно
мерной. С 1959 по 1989 год прослеживался
интенсивный рост их количества. Быстрое
промышленное развитие Белорусской ССР,
строительство фабрик и заводов, формиро
вание новых учреждений науки, образова
ния и культуры способствовали миграции
рабочих, инженеров и людей самых разных
специальностей во многие отрасли хозяйства
Республики. За 1959–1989 годы количество
украинцев в Беларуси увеличилось более чем
в два раза (с 133 тыс. человек в 1959 году до
291 тыс. в 1989 году, а их удельный вес в об
щей численности населения БССР – с 1,7 %
до 2,9 %), что позволило им переместиться с
пятого (1959), на четвертое место (с 1970 г.)
в этноструктуре населения Беларуси [6,
с. 16, 38]. В последующие годы шло замет

Рис. 1 а. Динамика численности украинцев в Беларуси (тыс. чел.)

Демографическое положение диаспоры
определяется сочетанием собственно демогра
фических факторов с этническими, а также по
следствиями социально-экономической и демо
графической политики государства. Обратимся
к собственно демографическим факторам.

Важную роль в динамике численности
украинской диаспоры имеют внешние мигра
ции. В 1990‑х годах политические и социальноэкономические изменения на постсоветском
пространстве послужили катализатором ро
ста миграционной активности населения.
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Рис. 1 б. Динамика численности украинцев (городского и сельского населения) в Беларуси (%)

ставил 2409 человек, в последующие годы
прирост замедлился и не превышал 1300 че
ловек, с 2008 года зафиксировано некото
рое повышение положительного для нашей
Республики сальдо миграции, в 2011 году
оно составило 1976 человек [7, с. 13]. Ин
тересно отметить, что украинцы занимают
третью позицию в миграционном обороте по
численности прибывших и выбывших (по
сле русских и белорусов), однако по сальдо
миграции они переходят на второе место,
опережая белорусов. Так, в 2010 году в Бе
ларусь переселилось 1823 украинца, а вы
ехало за ее пределы 228, соответственно
сальдо их миграции составило 1595 человек
[4, с. 435].
С изменением статуса границ между Ре
спубликой Беларусь и Украиной (превращение
административно-территориальных границ в
государственные) активизировалась пригра
ничная миграция (экономическая, торговая,
культурная, трудовая). Украинцы утром при

ІМ

Причинами внешней миграции являлись
проблемы с исчислением стажа работы и по
лучением пенсий, обострение конкуренции
на рынке труда, боязнь потери связи с род
ственниками. Одной из причин миграции на
селения стало разделение Вооруженных сил
и перевод военнослужащих к месту призыва.
Показательно, что в 1990‑е годы миграцион
ный баланс был положительным для Укра
ины, часть украинцев возвратилась на свою
этническую родину. С конца 1990‑х годов си
туация несколько изменилась. Стабилизация
социально-экономического положения сопро
вождалась некоторым повышением уровня
жизни населения, что наряду с отсутствием
межэтнических конфликтов и проведением
продуманной национальной политики дела
ли Беларусь привлекательной для мигрантов.
Отметим, что Украина по доле в миграцион
ном обороте Беларуси находится на втором
месте после России. В 2000 году миграцион
ный прирост Беларуси за счет Украины со
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отток населения в столицу. Сальдо миграции
областей страны в межобластном обмене от
рицательное за исключением некоторых лет.
Вместе с тем Минская, Брестская и Гомель
ская области значительно сократили миграци
онный отток.
Известно, что в Республике Беларусь с
начала 1990‑х годов, как и на всем постсовет
ском пространстве, социально-экономиче
ские, политические преобразования вызвали
кризисные явления в экономике, снизился
жизненный уровень населения. Это повлек
ло за собой ухудшение демографического
воспроизводства населения, выразившегося
в росте смертности, сокращении рождаемо
сти и средней продолжительности жизни.
Впервые за послевоенное время с 1995 года
отмечена убыль украинцев Беларуси за счет
превышения смертности над рождаемостью.
В 1999 году общий коэффициент рождае
мости украинцев составил 9,4 промилле, а
смертности – 14,8 промилле, в результате
убыль украинского населения составила –
(-) 5,4 промилле.
В начале 2000‑х годов, в связи с реализа
цией программы демографической безопасно
сти, наметились положительные тенденции к
росту рождаемости, уменьшению показателей
смертности, в особенности младенческой.
Обратимся к половозрастной структу
ре населения: согласно переписи населения
1959 года, среди украинцев   Беларуси чис
ленно преобладали женщины, что связано с
большими потерями мужчин в годы Великой
Отечественной войны. Переписи населения
1970, 1979, 1989 годов выявили преобладание
в половозрастной структуре украинцев муж
чин, в это время шли активные миграции мо
лодых мужчин в БССР. С 1999 года отмечено
усиление диспропорции структуры украинцев
по полу, но крен уже идет в сторону женского
населения. Если в 1999 году на 1000 украинок
приходилось 924 мужчины этой же нацио
нальности, то в 2009 году – 822 мужчины
(рис. 2 а, 2 б).
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езжают на работу в города и села Беларуси,
а вечером возвращаются в свое постоянное
место жительства. Предполагается, что ин
тенсивность миграции уменьшилась также в
связи с тем, что она часто не регистрирова
лась, поскольку на учреждения и организации
налагалась особая лицензия, по которой необ
ходимо было выплачивать в доход государства
определенную сумму на каждого принятого
«иностранного рабочего».
Дополнительно к данным текущей стати
стики проанализируем материалы переписи
населения Республики Беларусь 2009 года
по миграции. Согласно этой переписи, среди
158 723 украинцев Беларуси 140 587 человек
относятся к мигрантам (88,6 %), то есть они
проживают в месте постоянного жительства
не с рождения. При этом внешние мигран
ты из Украины, сменившие постоянное место
жительства в 2005–2009 годах, насчитыва
ли 5125 человек, из них почти каждый второй
проживал в пограничных с Украиной Брест
ской (25,0 %) и Гомельской (19,0 %) обла
стях, каждый шестой обосновался в Минске
(15,4 %) [3, с. 76, 244]. Большинство мигран
тов из Украины приехали в Беларусь в связи с
семейными обстоятельствами (42,2 %), созда
нием семьи (16,6 %), возвращением к прежне
му месту жительства (10,8 %), устройством на
работу (5,8 %), учебу (1,7 %) и другими при
чинами [3, с. 280].
Современная динамика внутренней ми
грации в Беларуси для всех этнических общ
ностей характеризуется доминированием
внутриобластных перемещений, основным
направлением которых по-прежнему остает
ся направление село – город. Наибольшей
притягательной силой обладают областные
центры и крупные промышленно развитые го
родские поселения. Существенные изменения
произошли в межобластном обмене населени
ем. Если в 1990 году отрицательное сальдо
миграции имели лишь Гомельская и Моги
левская области (как последствие аварии на
ЧАЭС), то с 1995 года изо всех регионов идет
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Рис. 2 а. Распределение украинцев по полу (тыс. чел.) (2009)

Рис. 2 б. Распределение украинцев (городского и сельского населения) по полу (%) (2009)

Причиной этих деформаций явились ми
грации молодых мужчин за пределы страны, а
также более высокая смертность мужского на
селения в Республике. В возрастной структуре

украинцев, как и других этнических общностей
Беларуси, отмечены тенденции к старению на
селения. Среди украинцев лица моложе трудо
способного возраста составили всего 3,8 %,
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трудоспособного населения и на 13 % – лиц в
возрасте старше трудоспособного. Молодежь
в возрасте 16–30 лет в структуре украинцев в
1999 году составляла 16,6 %, а в 2009 году –
11,3 % [5, с. 54–55, 98, 132] (рис. 3 а, 3 б).
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трудоспособного – 60,9 % и практически каж
дый третий из них (35,4 %) находился в пенси
онном возрасте. По сравнению с 1999 годом в
3,8 раза уменьшилась численность детей и под
ростков моложе 16 лет, в 1,6 раза – численность

ІМ

Рис. 3 а. Распределение украинцев по возрасту (тыс. чел.) (2009)

Рис. 3 б. Распределение украинцев по возрасту (%) (2009)

Пребывание в браке, соотношение брачно
сти и разводимости характеризуют прочность
семейных отношений, что оказывает значи
тельное влияние на динамику численности
диаспоры. Анализ распределения украинцев

по состоянию в браке показывает, что с 1959
по 1989 год брачность постоянно росла, а с
1989 по 2009 год заметно снизилась. Соглас
но переписи населения Республики Беларусь
за 2009 год, из 1000 украинцев мужского

51

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н а род н а т ворчість та етноЛОГ і я* 4/2014

вольно большой процент зарегистрированных
браков, как для мужчин, так и для женщин он
равен 93 % (остальные 7 % – незарегистри
рованные браки). И если учесть, что с 1999 по
2009 год удельный вес незарегистрированных
браков несколько возрос (с 5 % до 7 %), то
перед семьей встает проблема роста численно
сти детей, рожденных вне брака, что в свою
очередь является проявлением демографиче
ского неблагополучия. Брачность сельского
населения выше, чем городского, вместе с тем
среди украинцев – жителей села более чем в
два раза выше удельный вес незарегистриро
вавших свои отношения, несколько меньше
процент вдовых и разведенных (рис. 4).
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пола 792 человека состояли в браке, 92 – ни
когда не состояли в браке, 52 – были вдовыми
и 63 – разведены или разошлись. Показатели
брачности украинок оказывались традицион
но ниже, чем показатели брачности мужчин.
Среди них 599 женщин состояли в браке,
79 – никогда не состояли в нем, 199 – были
вдовыми, 122 – разведены. Среди украинок в
3,8 раза больше вдов и почти в 2 раза больше
разведенных, чем среди мужчин этой же на
циональности. Объясняется это сравнитель
но более высокими показателями смертности
мужчин и более частым вступлением их в пов
торный брак. О сохранении традиционных
норм и отношений в семье свидетельствует до

Рис. 4. Украинцы в Беларуси по состоянию в браке (2009)

Переписью населения Республики Бела
русь 1999 года учтены домохозяйства украин
цев, состоящие из двух и более человек, где все
члены принадлежат к одной национальности.
Таких семей-домохозяйств всего 16 525 с чис
ленностью членов домохозяйств 49 390 чело
век. Домохозяйств, состоящих из белорусов
и украинцев, насчитывалось 96 897, в них

проживало 317 823 человека [8, с. 242]. Ха
рактерно, что средний размер домохозяйств
был более высок там, где члены домохозяйств
принадлежали к разным национальностям,
что, возможно, способствовало успешной ак
культурации, адаптации и интеграции в но
вое социокультурное пространство. Средний
размер домохозяйств по традиции выше в
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отличают положительные качества – добро
та, дружелюбие, гостеприимство, трудолюбие,
хлебосольство, щедрость, хозяйственность [1].
Обратим внимание на роль языка в системе  
самосознания украинцев. Он является связу
ющим звеном в общении людей друг с другом,
средством познания мира, формирует само
сознание индивида, определяя его специфику.
Человек, идентифицируя себя с конкретной
культурой, усваивает ее стереотипы, нормы
поведения. В этом плане, безусловно, важным
понятием является «родной язык», который в
значительной степени сопряжен с этническим
самосознанием и выступает как одна из его
сторон, как символ этнической общности. Со
гласно переписи населения Республики Бела
русь 1999 года, 42,9 % украинцев, прожива
ющих в Беларуси, назвали в качестве родного
язык своей национальности. Более сильные
ориентации на родной язык характерны для
украинцев, проживающих в Полесском исто
рико-культурном регионе, который граничит
с Украиной. Так, в Брестской области язык
своей национальности считали родным 53,9 %
украинцев, в Гомельской области – 44,4 % [5,
с. 317–332].
Анализ языковой ситуации на районном
уровне показал, что ценность родного язы
ка для украинцев выше в приграничных с
Украиной районах, местах компактного их
проживания, особенно в сельской местности.
Несколько иную ситуацию в языковой сфере
демонстрирует перепись населения Респу
блики Беларусь 2009 года. По ее данным,
29,2 % украинцев назвали родным язык сво
ей национальности, что почти на 14 пунктов
ниже чем в 1999 году. Несколько снизились
ориентации на родной белорусский язык
(с 14,3 % в 1999 году до 8,1 % в 2009 году) и
существенно повысился статус русского язы
ка в качестве родного (с 38,3 % в 1999 году
до 61,2 % в 2009 году). Развитие интегра
ционных экономических, культурных связей
в рамках СНГ, более тесные контакты в пре
делах союза России и Беларуси увеличили
престиж русского языка для всех этнических
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сельской местности. В региональном отноше
нии сравнительно большим размером семейдомохозяйств выделяется Брестчина. Чрез
вычайно важным представляется дальнейшее
исследование межэтнической брачности, ее
последствий, которые, безусловно, влияют на
демографические параметры диаспоры.
Существенным фактором изменения чис
ленности украинцев в Беларуси являются эт
нические процессы. Этническое самосознание
украинцев, проживающих на территории Бе
ларуси, характеризуется иерархической струк
турой, множественностью идентичностей.
Каждый третий опрошенный украинец (2007)
ощущает себя представителем своего народа
(31,8 %). Вместе с тем в этнической иденти
фикации украинцев отчетливо выражены ори
ентации на приобщение себя к Беларуси и ее
народу (36,4 % опрошенных). Как белорусы
и русские, украинцы осознают свое генетиче
ское родство со славянами (18,2 %). В миро
ощущении украинцев заметны и ориентации
на общечеловеческие ценности («ощущаю себя
человеком» (27,3 %)), и русская составляющая
(4,5 % респондентов). «Ощущаю себя русским,
поскольку разговариваю на русском языке»
(украинец, 26 лет, мастер, среднее специаль
ное образование, г. Мозырь). Характерно, что
множественность этнической идентификации
часто имеет место в межнациональных семьях:
«Отец украинец, мать белоруска. Ощущаю
себя белоруской, украинкой и жителем Евро
пы» (украинка, 21 год, официантка, среднее
специальное образование, г. Лида).
Отношение к украинцам со стороны бело
русов, русских и других этнических общно
стей характеризуется доброжелательностью.
«У нас в Новополоцке работают из Украи
ны – хорошие люди. Все мы одинаковые, что
русский, что белорус и украинец» (белоруска,
45 лет, техник, образование среднее техниче
ское). «Все хорошие люди, все наши и “хохлы”,
и русские» (белорус, 38 лет, мастер, г. Мо
зырь); «Для меня это все наши» (русский,
25 лет, механик, высшее образование, г. Мо
зырь). Украинцев, по мнению респондентов,
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ских объединения: Белорусское общественное
объединение украинцев «Ватра», имеющее
семь филиалов; городское культурно-просве
тительское общественное объединение укра
инцев «Барвинок» (г. Гродно); общественное
объединение «Центр украинской культуры
“Січ”» (г. Минск); общественное объедине
ние украинцев и научно-педагогический союз
«Берегиня» (г. Брест), которые содействуют
сохранению и развитию украинской культуры.
При некоторых из них действуют воскрес
ные школы, кружки по изучению украинско
го языка, кружки и студии художественной
самодеятельности. При их участии прово
дятся торжественные собрания, посвященные
выдающимся деятелям украинской культуры,
работают исторические секции, инициировано
возведение памятников поэту Тарасу Шев
ченко в Минске, Бресте, Могилеве и Гомеле
[6, с. 323–329].
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общностей Республики Беларусь. И эта тен
денция в языковой сфере украинцев просле
живается как среди городского, так и среди
сельского населения, а также в регионах [5,
с. 317–332].
Обратимся к данным по языку, на котором
украинцы обычно разговаривают дома. Если
в 1999 году из 1000 украинцев 62 человека
обычно дома использовали украинский язык,
то в 2009 году – всего 35 человек. Такая
тенденция – уменьшение роли языка своей
национальности в общении в семье – харак
терна и для других этнических общностей,
проживающих в Республике Беларусь, за ис
ключением русских [5, с. 377].
Одним из факторов, влияющих на упроче
ние украинской идентичности, является нали
чие специфических институтов идентифика
ции: украинских общественных организаций.
В Беларуси зарегистрировано четыре украин

5. Национальный состав населения Республики Беларусь. Перепись населения 2009 года. –
Минск, 2011. – Т. 3. – 433 с.
6. Национальный состав населения Респуб
лики Беларусь и распространенность языков.
Итоги переписи населения Республики Беларусь
1991 года. – Минск, 2001.
7. Статистический ежегодник 2012. – Минск,
2012.
8. Число и состав домашних хозяйств Респуб
лики Беларусь. Итоги переписи населения Рес
публики Беларусь 1999 года. Статистический
сборник. – Минск, 2001. – 615 с.
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ВЕСНЯНІ ОБРЯДИ ТА НАСПІВИ БАСЕЙНУ УБОРТІ:
ГЕОГРАФІЧНИЙ вимір
Маргарита Скаженик
УДК 398.332.1(477.41/.42)
У статті подано результати дослідження середньополіських весняних традицій, локалізованих у басейні р. Уборть
(Ємільчинський та Олевський р‑ни Житомирської обл., Лельчицький та південні села Петриківського р‑ну Гомель
ської обл.). Предмет розгляду – весняні обряди, пісенні жанри весняного сезону (веснянки закличні та співані,
хороводно-ігрові, постові пісні релігійного змісту), основні (домінантні для кожної традиції) мелотипи. Кожен з
аспектів розглянуто в контексті його географічної локалізації. Стаття супроводжена картою, нотними прикладами,
таблицею ритмічних схем найпоширеніших наспівів та світлинами весняних обрядів.
Ключові слова: Середнє Полісся, весняні обряди, весняні заклички, веснянки, хороводно-ігрові веснянки, пос
тові пісні, географія, локальні пісенні традиції.
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В статье представлены результаты исследований центральнополесских весенних традиций, локализированных в бас
сейне р. Уборть (Емильчинский и Олевский р‑ны Житомирской обл., южные сёла Лельчицкого р‑на Гомельской обл.).
Предмет рассмотрения – весенние обряды, песенные жанры весеннего сезона (веснянки-заклички и песенные веснянки,
хороводно-игровые, постовые песни религиозного содержания), основные (доминантные для каждой традиции) мелоти
пы. Каждый из аспектов рассматривается в контексте его географической локализации. Статья сопровождается картой,
нотными примерами, таблицей ритмических схем наиболее распространённых напевов и фотографиями весенних обрядов.
Ключевые слова: Центральное Полесье, весенние обряды, весенние заклички, веснянки, хороводно-игровые
веснянки, постовые песни, география, локальные песенные традиции.
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The paper presents the results of researching the Central Polissia vernal traditions localized along the Ubort River basin
(Yemilchyne and Olevsk districts of Zhytomyr Region in Ukraine, and Lelchytsi and neighbouring southern villages of Petrykiv and
Mozyr districts of Homel Region in Belarus). The subject of research is spring rites, song genres of vernal season (spring songs and
spring invocatory songs; round dance and playing spring songs; and Lenten songs), and the main melodic types which are dominant
for any of traditions. Each aspect is considered in the context of its geographical location. The article is accompanied with a map,
musical examples, a chart of rhythmic schemes of the widespread tunes, as well as with the photographs of performances of spring rites.
Keywords: Central Polissia, spring rites, zaklychky (spring invocatory songs), vesnianky (spring songs), khorovodni
(round dance) and ihrovi (playing) spring songs, Lenten songs, melogeography, local song traditions.

Музичні традиції, що сформувалися
на землях басейну Уборті (правої притоки
Прип’яті), належать до Центрально-Полісь
кого регіону. Ріка Уборть тече територіями
чотирьох районів (див. карту): Ємільчинським
та Олевським Житомирської області, Лель
чицьким і південними селами Петриківського
районів Гомельської області Білорусі. До по
чатку 1990‑х років ці терени залишалися май
же недослідженими 1. Фронтальне обстежен
ня (методом «із села в село») басейну Уборті
(включно з білоруською територією) та суміж
них земель провели співробітники Проблемної
науково-дослідної лабораторії по вивченню
народної музичної творчості Національної
музичної академії України імені П. І. Чай
ковського І. Клименко, Є. Єфремов й авторка

цієї статті. У 1994–2011 роках відбулося по
над 20 експедиційних виїздів 2: дві експедиції
мали державне фінансування 3, решта поїздок
здійснена власним коштом збирачів. Музич
ний (переважно пісенний) фольклор зафік
совано в більш ніж 100 селах. Усього зібра
но понад 200 годин аудіозапису та 50 годин
відеозапису.
Левову частку накопичених матеріалів
становлять записи обрядового фольклору
(зокрема календарного): пісні та інформація
щодо обставин їх виконання, описи обрядів.
Неоднорідність обрядодій та наспівів у різних
локусах Уборті зумовила географічний аспект
у їх дослідженні 4. Пропонована музичноетнографічна розвідка присвячена весняним
обрядам і пісням (найпоширенішим наспівам)
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окресленого терену з погляду їх географічної
локалізації та узгодженості між собою.
Вивчення традиційних весняних мелодій
надзвичайно актуальне, оскільки, порівня
но з іншими календарними жанрами, інтерес
до весняного репертуару в співачок старшого
покоління (1920–1940-х років народження)
послаблюється, і ці наспіви швидше забува
ються. Респонденти ж молодшого віку (1950–
1960‑х років народження) веснянок майже не
знають. Наведені в статті матеріали розширять
наші знання про середньополіські весняні ри
туали та їх музичне наповнення, оскільки вес
няні пісенні традиції цього терену лишаються
недостатньо вивченими. Мелотипологічну ха
рактеристику отримали веснянки й русальні
пісні з Київського Полісся – їх дослідженням
займалися Є. Єфремов [3–5] і Г. Коропніченко
[12]; весняні мелотипи східної Житомирщини
представлені в публікації Є. Єфремова [6]; вес
няні заклички нижньої течії р. Уборті розгля
нуто в праці авторки цієї статті [20]; загальна
характеристика весняних традицій Уборті, у
контексті з іншими жанрами календарного
циклу, міститься в нашій роботі [22], у якій на
ведено 19 ритмокомпозиційних типів веснянок
і мелодичні моделі домінантних форм, у атла
сі подано кольорові карти поширення ритміч
них типів та їх локальних мелічних версій [22,
карти в Атласі К12-7, 8], доданий до збірника
DVD-носій містить аудіоприклади 5.
***
За матеріалами календарного циклу в ба
сейні Уборті виокремлено дві опозиційні зони,
що отримали умовні назви як «північна» та
«південна» (найпоказовішими для такого по
ділу виявилися жанри весняно-літнього циклу
[див. праці: 21; 22; 25]). На прикладі весняних
обрядів і пісень основними критеріями для та
кого поділу стали:
– свято, що знаменує початок весняного
календарного сезону;
– приурочені до цього свята обрядові дії та
стан їх збереженості;
– пісенні жанри, що функціонують на
певній території та їх місцеві назви;
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– пісенні типи, які є визначальними для
своєї традиції, тобто займають домінантну
позицію щодо інших весняних мелодій (до та
ких типів зараховуємо наспіви, що фіксують
ся майже в кожному селі з великою кількістю
поетичних текстів; як правило, такі мелодії
поліфункціональні – їх виконували як під час
обрядів, так і в позаобрядових ситуаціях).
Весняні обряди та пісні північної традиції. Північна традиція локалізована на те
ренах нижньої Уборті (на північ від сіл Хочи
не та Рудня Перганська Олевського р‑ну, на
карті – це пункти 1350 і 1352). У більшості
сіл пісенний весняний сезон розпочинається
зі свята Стрітення (рідше – з Постових За
пусків) і триває переважно до Великодня.
На Стрітення «гука́ли весну́ » (так у місцевій
традиції називають обряд зустрічі весни), на
Великдень – водили хороводи (у місцевій тер
мінології – «корого́ди»).
Місцеві пісенні жанри представлені веснянками (виконуються впродовж весняного
сезону), весняними закличками (приуроче
ні безпосередньо до обряду зустрічі весни)
та хороводно-ігровими піснями. На півно
чі побутує ще один жанр – це запозичені з
лірницького репертуару пісні релігійного
змісту, переважно псальми (про «Сіротку»,
«Лєксє́я Божого чоловіка», про Юрія Зміє
борця – «Були люди невєрниє», про перед
смертні муки Христа – «Через поле широ
кеє»). Такі пісні називають постовими, їх
виконують у Великий піст, вони часто супро
воджують жіночу домашню роботу (насампе
ред прядіння) 6.  
Серед традиційних весняних мелотипів
визначальним для північної традиції є тип
з будовою вірша 5+4 (див. табл., ритмосхе
ма № 1) 7. У всіх селах ритмоформула роз
співується в терцевому (терцево-квартовому)
діапазоні із субквартою (див. прикл. № 1, 2).
Наспіви цього типу звучать як під час обряду
гукання весни, так і впродовж усього весняно
го періоду, у зв’язку із чим їх так і називають –
«весна́ » (побутує також термін «веснянка»).
Ще один поширений на нижній Уборті тип –

56

http://www.etnolog.org.ua

Розвідки та матеріа ли

споваєм» (Олевськ: Хочине). Окрім названих
типів, тут побутує чотиридольна веснянка з
рефреном «Темная-зеленая дубровко» (див.
табл., схема № 3; прикл. № 4);
– на більшій території Лельчицького ра
йону центральним атрибутом обряду зустрічі
весни є прикрашене ритуальне деревце –
ялинка: «Йолочку зробім й весну́ гука́йом»
(Лельчиці: Дуброва). Майже в кожному селі
зафіксовано хоровод «Конопєлюшка» (див.
табл., схема № 4; прикл. № 5);
– у правобережних селах Лельчицького
району і біля самої Прип’яті весну гукають
біля копиць сіна: «Круго́м стогоў ходім да й
сьповаєм» (Петриків: Снядин). Про ялинку
ці респонденти не згадують. На окресленій
території веснянки збереглися погано, навіть
фіксація домінантного типу вимагала підсиле
ного опитування.

ІМ

Ф

Е

одноелементна закличка-диямб. Ці мелодії
взагалі могли не співати, а голосно скандувати,
завдяки чому поширеними є вирази «гука́ ти,
кричати, клікаті весну» (див. табл., схема
№ 2; прикл. № 3) 8.
З-поміж весняних обрядів нижньої Уборті
найбільшу кількість різноманітних ритуаль
них дій і наспівів притягнув до себе ранньовес
няний етап. Географія локальних форм зустрічі
весни показує внутрішню структуру північно
го локусу. Сформувалися три сублокальні тра
диції, кожна з яких має дещо відмінні музичні
характеристики (див. карту):
– на півночі Олевського району обрядодії
зосереджені навколо ритуальних вогнів, обряд
називався «палити весну»: «На запускі палі́лі
ве́ сну. Збирають стариє коробкі <…> в
одін ворох да костра палять. А мі всє за
рукі беро́мось і круго́м того костра бєгаєм і

Гурт жінок із с. Нове Полісся Лельчицького р-ну Гомельської обл. (Білорусь).
Обряд зустрічі весни (зліва направо): прикрашання ритуальної ялинки; обхід села з ялинкою на санках;
прив’язування ялинки до оброчного хреста – «святого місця» (завершення обряду).
Стопкадри з фільму Янкі Крука «Грамніцы»

Весняні обряди та пісні південної традиції. Південна традиція поширена на територі
ях середньої та верхньої течій Уборті (більша
частина Олевського і Ємільчинський р‑ни). За
спогадами більшості респондентів, у цій місце
вості початок весняного сезону асоціювався з
Благовіщенням, коли вперше голосно співали
веснянок на вулиці: «Сьонє Благоўєщеньє.
<...> Сьогонні первій день і веснянку можна на дворе́ [співати. – М. С.]» (Ємільчине:
Осівка). Кінцевий етап весняного періоду в

цій традиції розмитий, найчастіше інформанти
згадують «Вшестя» (Вознесіння).
Весняні обряди на цій території майже не
збереглися. Лише у двох селах згадали, що під
час першого співу веснянок розкладали вогні з
торішньої соломи (у с. Осівка Ємільчинсько
го р‑ну оберемки соломи палили біля воріт
безпосередньо на Благовіщення 9, у с. Лопа
тичі Олевського р‑ну крадені «кулі́ » спалю
вали «на лугу біля річки» 10). Схожі обрядо
дії нібито побутували і в с. Рудня-Іванівська
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займають хороводно-ігрові мелодії (зрідка
згадують «Подоляночку», у с. Середи Єміль
чинського р‑ну зафіксовані спогади про «Кри
вий танець» (разом з мелодією), який водили
на перехресті доріг усім селом на Проводи
(після відвідування кладовища)).

Ф

Е

Ємільчинського району 11. У с. Путиловичі су
сіднього Лугинського району на Благовіщення
замість соломи спалювали старе гіляччя.
Обряд зустрічі весни й пов’язані з ним вес
няні заклички в південній традиції невідомі.
Відсутні і постові пісні. Жанрову периферію

ІМ

Гурт жінок із с. Осівка Ємільчинського р-ну Житомирської обл.
Обряд на Благовіщення (спалення торішньої соломи і спів веснянок).
Стопкадр із відеозапису Олега Коробова

Хоча в південній традиції немає розвине
ної весняної обрядовості, однак весняний сезон
насичений співом – це веснянки переважно
любовного змісту. Домінантне місце займає
поширений на Житомирщині ритмотип з де
сятискладовим віршем 5+5 (див. табл., схема
№ 5). Діапазон мелодій квартовий (рідше –
квінтовий) із субквартою (див. прикл. № 6, 7).
Південний локус складається з двох основ
них сублокальних традицій (критерієм для їх
виокремлення є не обрядові дії, відомостей про
які маємо недостатньо, а мелотипологічна кар
тина весняного сезону [22, карта в Атласі К12]):
– для традиції верхньої Уборті (Ємільчин
ський р‑н) характерне мономелодичне оформ
лення весняного періоду, лише в десяти селах
(з тридцяти обстежених) до основного наспіву
приєднуються одна / дві нові мелодії (кожна
з них представлена одним, зрідка – двома

поетичними текстами); у восьми селах таким
«типом-супутником» виступає веснянка чо
тиридольного устрою (див. табл., схема № 6;
прикл. № 8);
– весняна традиція середньої Уборті (Олев
ський р‑н), навпаки, полімелодична (у селах,
розміщених на північ від Олевська, зафіксо
вано від чотирьох до семи різних мелодій) 12;
найчастіше фігурує шестидольна веснянка із
силабічною будовою моделі 5+5 (див. табл.,
схема № 7; прикл. № 9); версії домінантного
типу з поріччя середньої Уборті часто мають
квінтовий діапазон (див. прикл. № 7).
Підсумовуючи власні спостереження над
весняними обрядами та піснями, локалізо
ваними в басейні Уборті, зазначимо, що пів
нічна й південна зони окресленого терену –
ареальні опозити. Вони відрізняються не
лише за набором мелотипів, а і за обрядово-
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етнографічним контекстом пісень, жанровим
складом, термінологією. Мелогеографічний
кордон між цими локусами трактуємо як не
прохідний, його вагомість підкреслюється,
по-перше, паралельними процесами в інших
жанрових циклах (зміна обрядів і мелотипів),
по‑друге, – відомостями суміжних дисциплін
[25, с. 44–45].
Натомість контраст між сублокальними
традиціями в межах кожної із цих зон не та
кий різкий. Їх об’єднує: 1) спільний обрядово-

етнографічний контекст (відрізнятися можуть
форми проведення обряду, як це відбувається
в північній зоні); 2) набір пісенних жанрів;
3) наявність спільного (домінантного) мелоти
пу. Основні ж відмінності між сублокальними
пісенними традиціями полягають у варіантах
комбінацій ритмічних типів (при полімелодич
ному оформленні весняного сезону) та у зву
ковисотному вирішенні домінантного ритмо
типу, що відображує особливості музичного
мислення на вузьколокальному рівні.

Відомі лише записи із чотирьох сіл Лельчицького району (Тоніж, Букча, Глушковичі, Дуброва), здійснені З. Евальд [27] і Зінаїдою Можейко
[15; 16], та грамплатівка виконавиці із с. Неділище Ємільчинського району [1].
2
Експедиції мали різну мету – розвідувальну,
повторні виїзди з наміром уточнення й поповнен
ня отриманих раніше матеріалів, відеозапис обрядів, якісний цифровий запис, багатоканальний
аудіозапис тощо. Залежно від мети і маршруту,
експедиції або повністю проходили на теренах
Уборті, або лише частково зачіпали їх.
3
Це Комплексні історико-культурні експедиції 1997 та 2011 років, матеріали зберігаються
в Музеї-архіві народної культури Українського
Полісся при Державному науковому центрі захисту культурної спадщини від техногенних
катастроф.
4
Авторкою здійснена низка публікацій, присвячених мелогеографічному вивченню календарних пісенних традицій Уборті, де наспіви розглянуто невідривно від їх обрядового контексту
(див. список літератури наприкінці статті).
5
Аналізу весняних мелотипів Західного й
Східного (Лівобережного) Полісся (іноді в комплексі з іншими календарними пісенними типами)
присвячені, зокрема, праці Ю. Рибака [17–19],

І. Клименко [7–9], Л. Лукашенко [13; 14], О. Гончаренко [2], дипломна робота І. Корінь [11].
6
Духовним пісням нижньої Уборті присвячена окрема публікація [23].
7
Ритмотип 5+4 має купальську приуроченість
у більшості етнографічних регіонів України й Білорусі [10], зокрема і на верхній та середній Уборті [21]. Однак на нижній Уборті, подібно до інших
локальних традицій басейну Прип’яті [10, с. 146],
ця форма трактується виключно як веснянка.
8
Різноманітні ритмокомпозиційні модифікації
на основі цієї ритмоформули розглянуті в нашій
праці [20].
9
У 2006 році цей обряд відзняли О. Коробов та
авторка цієї статті.
10
Запис 1999 року Т. Школьної та Н. Дікарєвої
(на той час студентів Київського державного інституту культури) у с. Паляничинці Фастівського
району Київської області від колишньої жительки
с. Лопатичі.
11
У 2006 році з колишнього гурту співачок мені
вдалося віднайти лише одну, проте вона була дуже
заклопотана хатньою роботою і спілкувалася не
охоче, тому ця інформація вимагає перевірки.
12
Деякі мелодії в інших традиціях Уборті не
трапляються, але побутують у суміжних територіях, що свідчить про дифузну природу місцевої
пісенної традиції [22, с. 45].
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НАЦІОНА ЛЬНО-МОВНІ ВИКЛИКИ
СУ ЧАСНОМУ ВЧЕНОМУ-ГУМАНІТАРІЮ
Анатолій Загнітко
УДК 342.725+81’271.2
У статті розглянуто особливості сучасного мовного простору України; розкрито напрями посилення мовної агре
сії на окремих територіях держави; охарактеризовано основні процеси актуалізації загальнонаціонального діалогу з
наголошенням функційного навантаження державної мови; з’ясовано визначальні національно-мовні виклики, адре
совані сучасному науковцю-гуманітарію, і програмні чинники національно-мовної матриці українського суспільства.
Ключові слова: національно-мовне будівництво, мовна стратегія, мовна агресія, національно-мовний виклик.

Е

В статье рассматриваются особенности современного языкового пространства Украины; раскрываются направ
ления усиления языковой агрессии на отдельных территориях государства; характеризируются основные процессы
актуализации общенационального диалога с акцентированием функциональной нагрузки государственного языка;
исследуются определяющие национально-языковые вызовы, адресованные современному ученому-гуманитарию, и
программные факторы национально-языковой матрицы украинского общества.
Ключевые слова: национально-языковое строительство, языковая стратегия, языковая агрессия, национальноязыковой вызов.

Ф

The features of modern Ukrainian linguistic space have been analyzed; the trends of intensification of linguistic aggression
on certain territories of our state have been disclosed. In addition, there have been described the main processes of actualiza
tion of nationwide dialogue, with accentuating the functional significance of state language. Also there have been found out the
determinative national and linguistic challenges addressed to a modern humanitarian scientist, as well as the programme factors
of the Ukrainian society’s national and linguistic matrix.
Keywords: national and linguistic formation, linguistic strategy, linguistic aggression, national and language challenge.

сурсів. Тут важливою є наявність української
державницької позиції та її донесення до що
найширших кіл громадськості.
Цілком логічною постає низка питань,
які не досить просто навіть перерахувати в
маленькому просторі статті. Одним з таких
надзвичайно знакових питань – чи визна
чальним мовно-національним викликом – є
сучасна мовно-психологічна війна, що триває
з різними станами напруження й постійної
мовної експансії від часів утрати українцями
власної статусної держави. У мовно-психо
логічній війні використовуються різні спосо
би «розмивання» національно-українського,
на що спрямоване повне вилучення україн
ської мови з усіх рівнів освітнього, науково
го, адміністративного, військово-мілітарного,
законодавчо-нормативного, державно-розбу
довного та інших просторів. Водночас постійне
нав’язування тези про «меншовартість», «вто
ринність» усього українського та поширення
всілякими способами тези про «вищість», іс

ІМ

Напевно, сьогодні нікого не треба переко
нувати, що «війна мов» є одним з виявів не
терпимості – національної, корпоративної,
особистої. Дотримування принципів мовної
толерантності є похідним від сповідування на
ціональної поваги. Сучасні українські реалії
мають своїм осердям тяглість минулого, зв’язок
з ним на ґрунті національно-суспільної пам’яті
та взаємовідношення тих націй і народностей,
що населяють Україну. У минулому таїться
глибока пам’ять власного самовияву, держав
ного ствердження, повноцінного функціону
вання мови в загальнонаціональному просторі.
Водночас звідти йде претензійна думка про
відсутність мовно-державної єдності всіх зе
мель України, на підтвердження й доказовість
працює ціла низка інституцій Росії, не менш
активно залучені до цього й окремі засоби ма
сової інформації в сучасній Україні. Більше
того, це лобійовано в різних європейських та
світових інституціях через різноманітні сфе
ри впливу російських пропагандистських ре
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ною мірою останні послідовно пролунали на
Майдані – у період єдності та соборності,
у миттєвості ствердження своєї жертовності
заради ідеалів національного відродження та
поступу вперед. Чи не ці самі звитяжні все
переможні почуття рухають бійців у найжор
стокіші кровопролитні хвилини, години та дні
боїв? Ні з чим не можна порівняти думку од
нієї зі співрозмовниць, яка зі сльозами на очах
розповідала про бійців Національної гвардії,
про їхню людяність, відкритість та щирість
у спілкуванні зі звичайними людьми. «І як я
могла допустити у свій розум, свою душу, своє
серце навіть думку про жорстокість цих вої
нів, – говорила вона. – А скільки ще таких,
як я: обдурених та одурманених ворожими за
собами масової інформації?»
Нині мало говорити про себе як про обма
нутого, а треба утверджувати правду про висо
ку місію Української армії, на плечі якої впали
такі нелюдські випробування, слід переконли
во засвідчувати необхідність поширення укра
їнської мови як консолідуючої та державно до
центрової. Це дозволить зберегти Українську
Державу як цілісну й водночас уберегти її від
будь-яких потрясінь, напрацювати в кожному
з нас уміння відмежовувати брехню від прав
ди, «солодкі» перспективи від реальних посту
пів уперед.
Сьогодні війна перейшла у відкритий вияв
мілітарного двобою. Джерела війни потрібно
вбачати не тільки в послідовному руйнуванні
військово-стратегічного потенціалу України,
але й у насаджуванні внутрішнього проти
стояння: а) за мовним чинником, б) за націо
нально-ідеологічним, в) за територіальним
та ін. Перший з них структурно оформився в
період підготовки, так званого обговорення та
прийняття Закону України «Про засади дер
жавної мовної політики» [6, с. 59–76]. Дру
гий набув довершення в період проведення
так званих антифашистських мітингів, коли
будь-які вияви активно національного начала
(мова, література, історія тощо) почали ква
ліфікувати як фашистські вподобання, спові
дування націоналістичних традицій [5; 4; 3].
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торичну давність або й першість усього ро
сійського, російськомовного мали своєю ме
тою усталення єдиноправильного погляду в
суспільстві – неможливість руху вперед без
засвоєння мови «єднання», мови «братсько
го взаєморозуміння», тобто російської мови.
Коли всі способи для щонайшвидшого зре
чення національно-мовних витоків виявилися
недостатньо надійними чи не дали належного
результату, було використано фінансову під
тримку викладачів російської мови і літерату
ри, переслідувалися ті, хто виявляв активний
спротив насильницькій інтернаціоналізації –
русифікації. Такі міркування необхідні для
того, щоб зрозуміти, що більшість сучасних
національно-мовних питань повністю замкну
ті на минуле. Не міг з’явитися сумнозвісний
Закон України «Про засади державної мов
ної політики» (03.07.2012) з таким «парадом»
активної адміністративної підтримки в цілій
низці областей без опертя на мовну психоло
гію окремих верств населення, що загалом не
знало, де його пам’ять – тут, де його держава,
де минуло дитинство, де було здобуто освіту,
чи там, де говорили про високу місію інтер
націоналізму, маючи на оці повне домінування
російської мови та культури. Тому, коли було
розпочато активне впровадження ідеї «рус
ского мира», для багатьох виміри останнього
лягли на підготовлений ґрунт далекого мину
лого, про що, безперечно, знали ті, котрі опра
цьовували саму концепцію «русского мира»
та прогнозували шляхи її реалізації.
Інша річ – молодь, яка зростала з Україн
ською Державою. Ось тут у пригоді стала
постійна боротьба, аж до виживання, різних
ідей – про другу державну мову, «насиль
ницьку українізацію», «відсутність Держави
Україна», що вносило певне сум’яття в юні
душі, витворюючи якусь роздвоєність. Мо
лоде покоління, яке виростало в період зне
цінення всього високоморального й духовно
викінченого та нав’язування ідеалів спожива
цтва, обману, крутійства, здебільшого змогло
вберегти себе від таких низькопробних «цін
ностей» і сформувати високість ідеалів. Пов
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ку сповідування державних намірів і пози
цій витримали тільки канал «1+1», 5 канал,
Перший національний, канал новин «24»,
а всі інші не були сприйняті як такі, що несуть
загрозу сепаратистським ідеям. Та й справ
ді, якщо розглянути окремі з них, наприклад,
телеканал «ICTV» (українською мовою в ефір
виходять лише «Надзвичайні новини»; мож
ливо, окремі випуски новин тощо), телеканал
«НТН» (тільки «Випадковий свідок» проду
ковано українською; можна додати низку но
винарних випусків), телеканал «Україна» (тут
українською мовою можна подивитися окремі
випуски новин або ще щось епізодичне) чи
будь-який інший, то можна легко виявити на
явність кількох фрагментарних україномов
них телепередач, що аж ніяк не визначають
загальної мовної політики телеканалу. Усе
інше – суцільні російські серіали, що ані ду
ховно, ані культурно, ані історично, ані цивілі
заційно, ані за будь-якими іншими критерія
ми не корелюють з українською державністю,
приміром: «Спецназ», «Бригада» та ін. Їхнє
призначення – створити спільність духовного
простору (тільки з ким – з тим, хто аж ніяк
не допускає у свій культурно-мовний простір
вкраплень іншою мовою), сформувати стійкий
стереотип «доброго» російськомовного мілі
ціонера, або поліціянта (телесеріали «Улица
разбитых фонарей», «Менты» тощо). У цьо
му разі завданням є не вичерпний аналіз усієї
російськомовної телепродукції (з-поміж якої
також наявні вдалі телесеріали), а розгляд
виявлюваності україномовного телепродукту
в українському телевізійному інформаційному
просторі, того телепродукту, що ґрунтується
на кращих національних традиціях і який зо
рієнтований на формування патріотично нала
штованого громадянина Української Держави
[8; 7]. Якби україномовний глядач і захотів
щось подивитися, то не знайшов би. Тут на
віть Європейська хартія регіональних мов не
допоможе, бо ж українська мова – держав
на. Очевидно, це наслідок, значною мірою,
угодницьких, капітулянтських позицій самих
україномовних громадян.
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Третій – це, власне, майстерно насаджуваний
у всі роки Радянської України про різні цін
ності українців різних земель [2; 1]. Цей пере
лік різних чинників посилення внутрішньо
го протистояння українських земель можна
продовжувати. Однак наразі істотним постає
«майстерне» використання напрацьовано
го антидержавними силами таких чинників
«протистояння» в сучасному вимірі. Одним
з найосновніших стрижнів задуманої багато
років тому штучно спровокованої регіоналі
зації України була мова. Останніми роками на
це працювала дещо підшліфована ідеологічна
доктрина «провідної» партійної сили, наслід
ки чого вже з перших днів стали відчутними в
освіті: заміна визначальних принципів кваліфі
кації минулої війни, дезавуювання національ
них українських рухів, розмивання значущості
мови в самоідентифікації особистості та багато
іншого. Те, що мова є наріжним фундаментом
«присутності» й вияву українськості, держав
ницьких позицій, підтверджують надзвичайно
промовисті факти боротьби з нею як осердям
українського духу в усіх нав’язуваних зовні
утвореннях на кшталт так званих Донецької та
Луганської народних республік.
Одним з перших кроків, поряд із нищен
ням українських символів, стала боротьба з
українською мовою: відшукування тих, хто
дозволяв собі спілкуватися у велелюдних міс
цях державною мовою; намагання закрити всі
українські класи та школи тощо. Щоправда,
як завжди на перешкоді стали люди, які не
бажали цього робити. Спільноті нав’язували
мовно-психологічну війну зі стійким прагнен
ням сформувати почуття страху за вживання
української мови, хоча поряд «мирно» лунали
інші мови. Більше того, включити весь загал
населення в цю війну, зробити кожного не спо
стерігачем, а учасником.
Запрацювала ідеологічна потуга і в засо
бах масової інформації, серед яких з інформа
ційного простору було вилучено насамперед
державно орієнтовані. Це виявилося справ
жнім індикатором рівня державності наших
телеканалів. Тест на українськість як озна
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ної прихильності терористів-сепаратистів до
пошанування всіх націй, народностей та їхніх
мов. Основний масив розміщених на різних
засобах реклами (рекламна продукція загалом
відсутня або ж її не оновлюють уже від квітня
2014 р.) гасел має призначенням сформувати
стійкий асоціативний ряд сучасних подій на
Донеччині з усіма відомими подіями воєнного
лихоліття 1941–1945 років та привнести в су
часний мовно-духовний простір цих територій
образи захисників і загарбників.
Ще в лютому поточного року автором стат
ті було запропоновано проект програми «Світ
України-Руси» («Український світ») на роз
суд Донецької облдержадміністрації. Місією
заявленої програми є пропаганда цілісності
соборної Української Держави й унікальнос
ті її національно-мовного багатства через по
силення внутрішньодержавних зв’язків між
різними регіонами та підняття престижу всіх
компонентів українського національно-куль
турного простору. Основний вимір концепції
програми «Світ України-Руси» («Український
світ») мотивовано унікальністю поєднання
мов і культур в українському державному про
сторі, історичній спадковості традицій спів
життя мов і культур із чітким окресленням
шляхів доцентровості всіх регіонів, акумулю
ванням спільних цінностей, традицій, звичаїв,
історичного минулого, а метою є пропаганда
національно-культурного загальнодержавного
багатства в науково-дослідному, історичному,
культурно-мистецькому, театрально-музично
му та інших аспектах.
Відповідно схарактеризовано завдання
програми «Світ України-Руси» («Український
світ»): 1) розробка цілісної перспективи аку
мулювання науково-дослідних програм ана
лізу полікультурного простору України через
створення міжрегіональних дослідницьких
груп; 2) формування перспективного плану
взаємообміну студентами та науковими на
працюваннями вишів, прогнозування запро
шення провідних фахівців університетів для
читання фундаментальних та спеціальних
курсів у вишах Сходу й Заходу, Півдня й Пів

ІМ

Ф

Е

Чи збережеться українське середовище
у відвойованому просторі України? Чи до
мінуватиме державницький дух на територі
ях Донеччини, Луганщини? Сюди ж можна
долучити й інші суміжні – у чомусь подібні,
у чомусь неподібні – землі. Не хочу робити
повного переліку ані питань, ані тих земель,
де цілком імовірні спроби мовної, ідеологічної
дестабілізації, утворення певних сурогатних
недорегіонів і недореспублік, бо не в цьому річ.
Ідеологи заявлених теорій відомі, та від озву
чування їхніх імен навряд чи щось зміниться.
Питання надзвичайно важливі. Їхня актуаль
ність мотивована насамперед утраченими
людськими життями за цілісність і соборність
нашої держави, а також необхідністю єдності
всіх просторів України не тільки територіаль
но, але й духовно, ідеологічно, культурно тощо.
Навіть за найшвидшої ліквідації войовничосепаратистських угруповань та їхніх на
швидкуруч сформованих органів управління
з різних зайд і пройдисвітів, дуриголовів та
маргіналів у душах громадян на звільнених
територіях залишаться: а) психологічно зболе
не Я з прагненням віднайти духовне опертя в
культурно-деформованому просторі, тому що
з кінця 2013 року працювала антиукраїнська
істерія з чітким планом деформації держав
но орієнтованих настанов; б) розмитість мо
ральних цінностей, адже національно-мовна
агресивність (починаючи з грудня 2013 р. –
до сьогодні), гранично вороже ставлення до
всього українського не могли пройти безслідно.
Порівняймо, наприклад, тексти білбордів на
територіях сучасного Донецька, Луганська,
Сніжного, Єнакієвого та інших міст і сіл, що
перебувають під владою терористів-сепара
тистів (подано мовою оригіналу): «Не допус
тим националистических фильтрационных
лагерей!»; «Записывайся в народное ополче
ние Донбасса! Родина-мать зовет!». Такі тек
сти (своєю риторикою, композицією, мовним
орнаментом вони повністю відповідають ду
хові 1941–1945 рр.; це доповнює також відпо
відна графіка) видруковано тільки російською
мовою, незважаючи на проголошення так зва
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міжнаціонального, міжмовного й міжконфе
сійного діалогу; б) організація та проведення
щорічного Всеукраїнського мистецького фес
тивалю «Українська весна» почергово в кожній
області з використанням національно-мовного
багатства всіх країв України з розмежуванням
студентського, народно-самодіяльного та про
фесійно-мистецького рівнів цього конкурсу;
г) укладання цілісної Всеукраїнської карти мов
і націй держави, для чого необхідною є спів
праця всіх класичних університетів України та
провідних академічних інституцій; ґ) організа
ція і проведення щорічного Всеукраїнського
фестивалю театрального мистецтва в рамках
фестивалю «Українська весна».
Навантаження науковця-гуманітарія в ак
тивному налагодженні загальноукраїнського
діалогу для відродження мовно-психологічно
го спокою важко переоцінити, адже протягом
останніх кількох місяців усіма способами з
більшості телеканалів сусідньої держави, а та
кож анексованих каналів України психологічна
агресія множилася щоденно різноманітними
способами через гіперболізацію, відкидання
державного, українсько-національного як аб
солютно ворожого. Для цього застосовували
ся різноманітні інсинуації.
Не можна обходити гострий кут проблеми,
що виник за останні кілька місяців, коли ба
гато чого було переосмислено. Виявилося, що
значна кількість новоспечених ідеологів недо
республік мислять усталеними категоріями
50–70‑х років ХХ ст. Напевно, викладачі
навіть після здобуття Україною незалежнос
ті, статусу окремої самодостатньої держави не
змінили змістове наповнення лекційних мате
ріалів та відповідні в них акценти. Поступово
почало зароджуватися почуття ностальгії за
втраченими цінностями Радянського Союзу в
того покоління, яке про саму цю державу знало
тільки з оповідей та спогадів батьків, виклада
чів. Не слід ідеалізувати ситуацію й сьогодні –
визволення земель від бойовиків-терористів
ще аж ніяк не означає, що ідеологія сепаратиз
му, інколи маскована під максимальний вияв
федералізації (а то й конфедерації), сама собою
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ночі України з урахуванням напрямів міжуні
верситетської та міжрегіональної інтеграції;
3) створення засадничих основ для організації
і проведення в Донецькій, Луганській та інших
областях регулярних літературно-мистецьких
(власне літературних, літературно-театраль
них), фольклорних і музичних свят; 4) на
працювання структури й визначення моделі
міжрегіонального регулярного науково-мис
тецького видання з полікультурних проблем,
основним завданням якого є створення ціліс
ного загальнодержавного гуманітарного про
стору; 5) виявлення спільних точок дотику в
загальнодержавній підготовці студентів та ак
туалізація складників кожного регіонального
полікультурного компонента. Передбачено об
мін / взаємообмін професорами для читання
лекцій, виголошення публічних лекцій і про
ведення майстер-класів в університетах різ
них земель України. Особливим аспектом цієї
роботи постає виголошення публічних лекцій
викладачами гуманітарного циклу студентам
природничого спрямування та професорами
природничо-технічного спрямування студен
там гуманітарного фаху тощо.
Основними складниками програми «Світ
України-Руси» («Український світ») є: 1. Україн
ський світ – це національно-гуманітарний
простір України з її неповторним культурноісторичним минулим та міжособистісний вияв
відношень з активною генетичною пам’яттю
людей, які сукупно утворюють багатомовне се
редовище з доцентровою консолідуючою рол
лю державної мови; 2. Український світ – це
напрям динамізації взаємодії всіх складників
українського державного простору. Для цього
необхідно: а) інтегрування наукових напрямів
університетів, на що спрямовано: 1) читання
фундаментальних і спеціальних курсів україн
ською мовою та мовами інших національних
меншин провідними науковцями університетів
на ґрунті взаємообміну й напрацювання моде
лей спільного вивчення проблем; 2) розробка
спільних науково-дослідних проектів з проб
лем гуманітарного простору України, шляхів
національно-мовного будівництва; активізація
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вражає зверхність таких ополченців. Напев
но, це і є мовно-загрозливий стан не тільки в
спілкуванні українською мовою, але і в існу
ванні людини як особистості загалом. Такий
стан не можна ні з чим порівняти, тому що
він розмиває внутрішню комфортність інди
відуума. Отже, одним з викликів для сучас
ного науковця-гуманітарія постає створення
мовної комфортності в суспільстві, коли ви
користання державної мови у власній державі
не несе ані фізичної, ані психологічної загрози
особистості, навпаки, наповнює вірою в непо
вторність мовного багатства України.
Народ зболів за тривожні місяці, коли
словесні кулі гримотять скрізь, а ворожі кулі
щораз забирають неповторну й невідтворю
вану цінність – людське життя, тому такими
морально високими постають слова відомої
поетеси Любові Голоти: Гей ти, куле / маленька, співуча, / гей ти, чорна забродо несита, / Політай та політуй над світом, /
над дощем у траві, / над калиною в березі,
білим квітом її весільним / і, в калиновий
сук поціливши, / засихай у довічній сухоті, / пропадай там навіки пропадом, – /
та не пий червоної крові, / та не їж білого
мозку, / та не довбай жовтої кості, – /
на рани болючі, / на стогони смертні, / на
плачі й голосіння – / не розкущайся. Справ
ді – нехай «не розкущається куля» в усіх своїх
смертоносних виявах.
Чому мовний дискомфорт українці так
терпимо переносять, уважаючи, що треба
зробити можливим повноцінний розквіт ін
шим? І такий мовний дискомфорт від одного
десятиліття до наступного сприяє витворен
ню оригінального міфу «про неважливість
української мови для українц ів». Цей міф
був майстерно сформований у період «до
бровільного зречення» української мови в
60–80‑х роках ХХ ст., а в сучасному ви
мірі – трансформований у теорію «різних
Україн». Немає в Україні «різних Україн» –
національні цінності в усіх куточках держави
однакові. У відомій тріаді «дух ↔ душа –
національна ідея – держава» вершинним
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не зникне. Її носії продовжуватимуть працю
вати зі студентами, поступово навіюватимуть
вищість ідеї сепаратизму, окремішності певної
території з її ідеологічним наповненням цін
ностями сусідньої держави. Основний напрям
експансії Росії – відродження колишньої ра
дянської імперії. Визначальним у цьому є при
єднання України, усі інші держави колишньої
імперії добровільно ввійдуть до її складу (пи
тання щодо країн Прибалтики є в цьому роз
різі особливим). На ідеологічне забезпечення
зазначеного напряму спрямовано і покликан
ня на розвинутість та досконалість російської
мови, і наголошення на напрацьованості куль
турних цінностей у цій державі та багато іншого.
Значущим є гуманітарний освітній простір,
та й загалом увесь освітній простір, особливо
університетсько-академічний його складник,
адже саме в університетах формується викін
чене завтра будь-якої держави. Сучасний нау
ковець-лінгвіст (а ширше – учений-гуманіта
рій) у нинішніх умовах повинен взяти на себе
провідну функцію налагодження загально
національного осмисленого діалогу для розу
міння навантаження державної мови як вищого
об’єднавчого, консолідуючого та інтегрального
чинника, підведення мотиваційної основи до
знання державної мови разом з набуттям мов
леннєвих навичок інших мов, зокрема рідної
(материнської), іноземної.
Звичайно, повернути національно-мовну
толерантність зовсім не просто. Якщо навіть
близькі друзі, родичі неодноразово просять:
«Не розмовляй ані на вулиці, ані в громад
ському транспорті українською!». А раптово
зустрівшись і почувши українську мову, особ
ливо неподалік від блок-постів сепаратистівтерористів, намагаються щонайшвидше піти.
Вони не приховують психологічного диском
форту, якого зазнають. У їхніх поглядах легко
помітити відчуття небезпеки... Тут істотним
є те, що такі вирази облич пересічних людей
надзвичайно тішать тих, хто стоїть на сепа
ратистських блок-постах. Дивує те, що інко
ли сепаратистам-вартовим не більше 15 років.
Вони ледве тягнуть у руках зброю... Водночас
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і бойки, і подоляни, і волиняни, і всі інші мають
спільні погляди, є рідними у своїх баченнях
соборної цілісної України із сильною мовною
ідеологією, що визначає основу національномовного програмування держави. Вірмо, що
в найближчому мирному майбутньому укра
їнська мова як символ стійкості держави, її
соборності, толерантності та виваженості по
стане у своєму вичерпному функційному полі
в усіх регіонах України.
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для українців є дух у його співвідношенні
з душею (дух ↔ душа). Саме через душу
українці пропускають і сприймають не тільки
свої болі, але й чужі, що особливо відчутно
в усій галактиці української народної пісні,
яку сьогодні не почути на жодному з FMрадіоканалів, немає її і в телевізійному про
сторі. Душа як емоційний стан дає силу до
вершеному духові. Національна ідея в усьому
просторі України – цілісна... І поліщуки,
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З етнографічної спа дщини Мих айла Гайда я
Ганна Скрипник
УДК 39(477)(092)Гайдай+82-94

ського, як-от: збірники «Народні пісні Жи
томирщини (з колекцій збирачів фольклору)»
(К., 2012) і «Щедрий вечір. Ой радуйся,
земле, Син Божий народився (новорічноріздвяні співи з Житомирщини)») (К., 2013)
(обидва – упоряд. Л. Єфремова).
Утім, першим найповнішим виданням
фольклорних записів М. Гайдая є опубліко
ваний ІМФЕ ім. М. Т. Рильського збірник
«Українські народні пісні в записах Михайла
Гайдая» (упоряд. М. М. Гайдай) (К., 2010),
який репрезентує 250 народних пісенних ме
лодій майже всіх відомих жанрів і видів (ка
лендарно-обрядового циклу, весільні, істо
ричні, соціально-побутові, родинно-побутові,
баладні, любовно-ліричні, рекрутські, роз
бійницькі тощо). Найважливішою ознакою
видрукуваних текстів є високий професійний
рівень фіксації, неухильне збереження діалект
них особливостей, наявність різних релікто
вих, нині вже зникаючих, зразків обрядової
пісенності.
Ці збірники представляють лише незначну
частку зафіксованих збирачем у 20–40‑х ро
ках ХХ ст. взірців фольклорної культури
українців, основана частина яких, як зазнача
лося, зберігається у вигляді рукописів. У той
період М. Гайдай працював у Кабінеті музич
ної етнографії ВУАН (до 1932 р.), в Інституті
українського фольклору АН УРСР (1941) [17;
26], і тематично-змістовний та жанрово-ви
довий характер його записів дуже точно відо
бражає особливості та напрями діяльності цих
академічних установ, детерміновану тогочас
ною суспільно-політичною ситуацією. Записи
1920-х – початку 1930-х років репрезентують
не тільки регіональне й жанрове розмаїття
українського пісенного фольклору, а й багаті,
систематизовані автором колекції класичної
спадщини музичної етнографії інших народів
колишнього СРСР і світу. Така практика на
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У цьому номері часопису «Народна твор
чість та етнологія» вперше публікується етно
графічний нарис відомого українського дослід
ника Михайла Петровича Гайдая «Подорож
до Балкарії», підготовлений за матеріала
ми експедиційних досліджень, здійснених у
1924 році.
Будучи людиною надзвичайно обдарова
ною, Михайло Гайдай залишив цінний доро
бок у різних сферах: він успішно працював і як
хоровий диригент; і як педагог; і як музейний
співробітник; і як композитор – автор духо
вних творів, пісень і хорів на вірші Тараса Шев
ченка, музики до драми Олександра Олеся
«Весняна казка». Відомий він був як музичногромадський діяч, однак заслужену славу й ви
знання в наукових колах йому принесли саме
його плідні дослідження пісенного фольклору
українського та інших народів. Досі наукова
громадськість менше була обізнана з доробком
ученого в царині етнографії, хоча його етноло
гічні розвідки теж мають беззаперечну наро
дознавчо-пізнавальну значимість.
В Архівних наукових фондах рукописів та
фонозаписів Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль
ського Національної академії наук України
(АНФРФ ІМФЕ) зберігаються десятки
неопублікованих рукописів М. Гайдая, що
містять як фольклорні записи, так і наукові
напрацювання вченого, присвячені пісенній
творчості українців, татар, греків, балкар, ка
бардинців, вірмен, чувашів, білорусів, євреїв
та ін. Лише невелику частину цих матеріалів
автор надрукував у вигляді статей або ілю
страцій до народознавчих досліджень; інші ж
були використані дослідниками при складан
ні спеціальних тематичних збірників, окремі
з яких були підготовлені й опубліковані спів
робітниками Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль
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ку, «тільки поглиблення теоретичних студій
може прищепити інтерес до збирання матері
алу більшій кількості людей з науковим напря
мом, відкриваючи їм проблеми, що можуть за
хопити» [18, c. 131]. Саме К. Квітка запросив
на посаду позаштатного наукового співробіт
ника Кабінету М. Гайдая, який «віддався за
писуванню народних мелодій із самовідданіс
тю, надзвичайним захопленням і зібрав дуже
багато матеріалу» [17, c. 6].
Про результативність діяльності М. Гай
дая тих років свідчать подані ним відомості,
що містяться у «Звітах Кабінету музичної
етнографії» за 1923–1935 роки: «В минулому
1924 р. я зібрав ... 380 затекстованих мелодій.
Як що додати до цього 258 вкраїнських
мелодій, що записав в 1921/3 рр., то всього
укр. мелодій я занотував 418, а разом з мело
діями инших народів 584 мелодії» [2, арк. 2].
Оскільки Програма діяльності Кабінету
музичної етнографії та Кабінету національних

ІМ

М. П. Гайдай
1930-ті рр.

укової об’єктивності та плюралізму була спів
звучна загальним установкам функціонування
гуманітарних установ НАНУ (зокрема й ство
реного в 1922 р. Кабінету музичної етногра
фії), які у 1920‑х – на початку 1930‑х років
переживали період найвищого піднесення й
розвитку. Натомість записи середини 30 –
40‑х років ХХ ст. представляють головно
зразки пісенної творчості фабричних робітни
ків і ударних бригад, що оспівують соціаліс
тичний лад, комуністичну партію та її вождів,
а зразків традиційної пісенної культури було
зафіксовано значно менше.
Від початку створення Кабінету музичної
етнографії його завідувач – видатний етному
зиколог К. Квітка – прагнув створити колек
тив високопрофесійних учених, які розуміють
необхідність як фіксації матеріалу, так і його
теоретичного осмислення, адже, на його дум

Батьки – Петро та Меланія Гайдаї.
Початок ХХ ст.
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зауважити, що період другої половини 1930 –
1940‑х років був у його житті менш плідним
через невідворотний тиск політичної системи
на його творчість. Фольклорні записи вчено
го, як і інших дослідників-збирачів того часу,
помітно детерміновані доктринами більшо
вицької ідеології, що негативно позначалося
на діяльності цілих інститутів і на більшості
наукових пошуків. Хоча ці «фольклорні» тек
сти, за незначним винятком, і мали вельми
сумнівну естетичну й смислову цінність, однак
тоталітарний режим саме ідеологічно забарв
леними текстами обмежував дослідницьку
базу вчених-народознавців, волюнтаристськи
насаджуючи псевдонаукову тематику. Тому й
не дивно, що деякі із зафіксованих М. Гайда
єм народномузичних зразків тієї доби також
переважно стосуються ідеологічно заангажо
ваних пісенних текстів про комуністичне ви
робництво й побут [напр., див.: 4; 10; 14].
Утім, фольклористична спадщина М. Гайдая
така багата й різноманітна, що окремі специфіч
ні його записи й статті, які стали результатом
вимушеного компромісу із системою, жодним
чином не затьмарили видатного внеску вченого
в українську та європейську етномузикологію.
Працюючи в ті роки старшим науковим спів
робітником Інституту українського фольклору,
він не обмежував своїх етномузикологічних
пошуків виключно дослідженням заводського
фольклору робітників із промислових районів
України, а намагався фіксувати також тради
ційну народну пісенну творчість. Приміром, у
цей час він записав 116 народних пісень під час
поїздок до Росії та Білорусії (Тульська, Мос
ковська, Брянська й Гомельська обл.).
Короткий період (після звільнення Укра
їни й до 1946 р.) М. Гайдай працює завіду
вачем відділу музичного фольклору Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії
Української академії наук. З ентузіазмом до
слідник продовжує опановувати тему народ
ного багатоголосся, розробляти яку почав ще
в 1920‑х роках, опублікувавши вже тоді кілька
праць («Зразки народної поліфонії». – Харків,
1928. – Вип. 1; 1930. – Вип. 2) [див.: 8, с. 10].
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меншин при Етнографічній комісії ВУАН пе
редбачала також вивчення музичної творчості й
культури інших народів, то М. Гайдай не оминав
жодної можливості записати зразки іншоетніч
ної музичної спадщини. Так, тільки в 1924 році
йому вдалося в Києві зафіксувати 63 пісні, у
тому числі айсорські, вірменські, чуваські та єв
рейські. Серед пісенної спадщини різних націо
нальних груп у записах М. Гайдая найбільше
кількісно представленими й науково інтерпре
тованими були зразки грецького, татарського та
балкарського музичного фольклору.
Незважаючи на надмірну мізерність ко
штів, голод і холод, відсутність необхідної
техніки, М. Гайдай безперервно виїжджав
в експедиції, записував і вивчав музичний
фольклор усіх мешканців України. Тільки
в 1930–1932 роках він записав 213 зразків
кримськотатарського фольклору на Маріу
польщині в грецько-татарських селах. Важ
ливо відзначити, що саме М. Гайдай одним з
перших серед етномузикологів глибоко про
аналізував особливості пісенної спадщини
кримських татар, що криються, на його думку,
у домінуванні діатонічного ладового стилю [13,
c. 103]. Ще більш значущими стали заслуги
М. Гайдая в збиранні та вивченні грецького
музичного фольклору. У 1930–1932 роках він
записав на фонограф і розшифрував з валиків
близько 600 мелодій грецьких пісень із греко
мовних сіл Приазов’я [12, c. 59]. Хоча ноти й
тексти пісень уже були підготовлені до друку,
однак складні політичні перипетії того періо
ду завадили їм побачити світ. Інститут мис
тецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського передбачив у своїх ви
давничих проектах на найближчу перспективу
опублікування записів татарських і грецьких
пісень, оскільки вони послуговують важливою
джерельною базою для висвітлення питань іс
торії та шляхів переселення татар і греків на
Маріупольщину, для реконструкції давнього
грецького й татарського пісенного стилю.
Оцінюючи внесок М. Гайдая в музич
ну фольклористику України 20–40‑х ро
ків ХХ ст., заради справедливості слід
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родні мелодії»), а також стаття етнографічного
характеру «Подорож до Балкарії», що публі
кується в цьому номері. Оскільки, як зазнача
лося, етномузикознавча спадщина вченого вже
неодноразово ставала предметом пильного ви
вчення дослідників, то вважаємо за доцільне
бодай побіжно оглянути народознавчий доро
бок М. Гайдая.
Увага дослідника-етномузиколога до етно
графічних реалій балкарців і написання відпо
відної статті не є випадковістю, бо вже з пер
ших років праці в Кабінеті музичної етнографії
М. Гайдай в експедиційній діяльності прак
тикує саме комплексний підхід до вивчення
фольклору як синкретичного явища. Розумі
ючи, що нерідко конкретний пісенний супро
від був складовим елементом календарно-ви
робничої чи сімейної обрядодії, покликаним
доповнити й розкрити її сакральну функцію,
канонізувати певні виробничі, соціальні, мо
рально-етичні чи духовні реалії буття етнічної
спільноти, дослідник пильно виявляє етно
графічні особливості середовища побутування
пісенних зразків; вплив на них трансформа
ційних процесів радянських часів, іноетнічних
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Безперечною заслугою вченого в галузі
музикознавства та фольклористики є його до
слідження про балкарську пісенну культуру,
написане на основі матеріалів, зібраних ним
у балкарських поселеннях 1. Балкарію, як ві
домо зі звітів про експедицію і статей самого
М. Гайдая, він відвідав улітку 1924 року за
рекомендацією керівника Кабінету музичної
етнографії К. Квітки з метою вивчення пісен
ної творчості. Експедиція, під час якої вчений
записав 123 переважно балкарські народні
мелодії, тривала протягом майже двох міся
ців. Усупереч неймовірним труднощам (гірське
бездоріжжя, відсутність належних фінансо
вих і транспортних засобів, культурно-мовні
бар’єри, погодно-кліматична специфіка тощо),
у ті роки, коли подібні музичні фіксації в гір
ських районах Кавказу були величезною рід
кістю, М. Гайдаю вдалося зібрати виняткової
цінності пісенний матеріал, з якого 10 мелодій
було записано на фонограф. Водночас резуль
татом експедиції стало глибоке й таке, що не
втратило й понині свого наукового значення,
музикознавче дослідження та замітки («Про
балкарську народну пісню», «Балкарські на

М. П. Гайдай і завідувач етнографічного відділу Маріупольського музею Н. С. Коваленко.
Запис пісень греків Маріупольщини. Початок 1930-х рр.
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лежному професійному рівні. Ідеться, зокре
ма, про його публікацію «Про “зільницький”
обряд і сполучені з ним пісні» [11, додаток,
c. 5–10], у якій дослідник описав особливос
ті святкування 10 травня (23 травня) – дня
покровителя цілющих трав Апостола Симона
Зилота (у народі – Золота) у різних місце
востях України: на Київщині (в с. Українка),
Полтавщині (у с. Келеберда Золотоніського
повіту), Звенигородщині (с. Попівка). Обряд,
що виконувався виключно жінками, полягав
у гуртовому збиранні цілющого «Симонового
зела», ритуальному купанні у відварі зібраних
трав, виконанні обрядових пісень і рецита
цій, колективній трапезі. Усе це засвідчувало
давню дохристиянську природу зільницьких
обрядодій, пов’язаних з ритуалами весняного
очищення водою, з магією оголеного жіночого
тіла та цілющої вегетативної сили весняного зі
лля. Стаття становить інтерес не лише для до
слідників обрядовості, а й для тих, хто вивчає
народну медицину, адже в ній у контексті ло
кальної специфіки подається широкий реєстр
лікарських трав та способи їх застосування.
Учений слушно вказує, що незаслужено мало
уваги науковці приділили цьому святу (про свя
то «Зилота» «небагато занотувала наша етно
графічна література»). Він демонструє профе
сійну обізнаність з літературою за темою; подає
короткий історіографічний огляд відомих на той
час студій; залучає кілька десятків джерел для
порівняльного аналізу української обрядовості
з аналогічними реаліями в народів світу. На
укову вагу дослідження употужнює додаток
(14 зразків мелодій зільницьких пісень і фахово
складений за темою запитальник (29 позицій)),
що засвідчує високу етнографічну ерудованість
М. Гайдая. Тим-то не дивно, що ця невелика
розвідка й нині є однією з найзатребуваніших
етнографічних праць.
З урахуванням викладеного стає цілком
зрозумілим і логічним інтерес ученого до етно
графічних особливостей культури та побуту
балкарців, про яких він пише з повагою і ве
ликим співчуттям, акцентуючи як на прояви
їхнього духовного життя й матеріальної по
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контактів; фіксує статево-вікові та професійні
характеристики виконавців тощо.
З огляду на радикальні суспільно-еконо
мічні зміни, що поначалися на побутуванні
фольклорних явищ, найпильнішу увагу вчений
приділяв фіксації реліктових календарних та
історичних творів, пісенних зразків певних ре
місничо-професійних груп (рибаків, чумаків,
косарів, кобзарів та ін.), як музично-поетичних
свідчень зникаючої реальності та історичної
минувшини.
Реалізований в етнографічній статті
М. Гайдая комплексний характер його на
укових інтересів стає цілком зрозумілим у
контексті подібних підходів та експедиційних
практик, властивих усім народознавчим ака
демічним установам України 20–30‑х років
ХХ ст. Висловлюючись про цю комплексність
як специфіку організації наукового експе
диційного пошуку, М. М. Гайдай – відомий
учений-богеміст, син М. П. Гайдая – справед
ливо підкреслював, що «взагалі гідний подиву
той науковий рівень записів, що панував у віт
чизняній народознавчій науці в 20–30‑х ро
ках (згадаймо хоча б К. Квітку, Ф. Колессу),
коли фольклорист записував і текст, і мелодію,
робив опис свята або звичаю як професіоналетнограф – ідеал, до якого зараз ми можемо
лише прагнути в комплексному вивченні на
родної духовної культури» [12, c. 62–63].
Не випадково й те, що М. Гайдай тіс
но співпрацював з відомими дослідникамиетнологами (Етнографічної комісії, Кабіне
ту антропології та етнографії ім. Хв. Вовка;
Відділу примітивної культури, очолювано
го К. Грушевською), з якими він брав участь
у спільних експедиціях, фіксував та вивчав
етнографічні реалії, публікував свої музичні
матеріали в етнографічних виданнях. Зокрема,
до праці «Побут селянської дитини» Н. За
глади – знаної дослідниці-етнолога Кабінету
антропології та етнографії ім. Хв. Вовка –
М. Гайдай подав 43 мелодії дитячих пісень
[9, c. 205–218].
У науковому арсеналі вченого є також спе
ціальні етнографічні студії, написані на на
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всякденності, так і на маловивчені на той час
питаннях етнічного походження народу, на
його демографічні характеристики.
Етнографічний нарис про балкарців М. Гай
дай професійно розпочинає з питання етноні
мії, зазначаючи, що «балкарці чи як вони себе
кличуть “малкар”, себ то скотар, усі татарсько
го походження». Дослідник (за В. Хрістіано
вичем) припускає «можливість походження
балкарців від тюрських орд, що прийшли з
Азії з боку Волґі». Щодо етноніма (самоназ
ви), то, на думку вченого, людність краю при
йняла «назву балкар від слова “баркая” (“йди,
залишайся!”)». Проте сучасні дослідники
стверджують, що назва балкар є штучною на
звою народу, накинутою радянською владою,
яка прагнула зібрати горців, котрі проживали
в суміжних долинах Басхан, Чегем, Холам,
Бизинги і Балкар під загальною назвою; «самі
ж мешканці краю називають себе “таулу” (го
рець)» [25, c. 77]. Зауважують також, що ка
рачаєво-балкарці, окрім вищезазначеного, ви
користовують щодо самих себе етнонім «алан»
і, звертаючись один до одного, кажуть «алан»,
тобто однокровник [25, c. 77]. В енциклопе
дичній статті Я. Смирнової також викладено
саме таку версію етноніма: «Балкарці, таулу
(самоназва – “горці”), малкарці...» [5, c. 84].
У своєму етнографічному нарисі М. Гайдай
зупиняється і на питаннях етногенезу народу.
Констатуючи, що ще й «до сього часу науко
во не досліджена балкарська мова 2» і «історію
Б[алкарії] також ще не розроблено науково»,
М. Гайдай демонструє неабияку наукову обі
знаність у цих питаннях. Лаконічно аналізу
ючи наявні джерела й публікаційні матеріали,
він датує появу на Кавказі предків сучасних
балкар, що «прийшли з Маджар» у гірські до
лини Кавказу не пізніше ХІІІ ст. Слід, однак,
зауважити, що сучасна наука внесла суттєві
корективи щодо тогочасного трактування пи
тань етногенезу балкарців. Зокрема, відома
російська дослідниця Є. Алексєєва на осно
ві вивчення археологічних пам’яток дійшла
висновку, що карачаївці й балкарці генетично
пов’язані з кобанськими племенами, що меш

М. П. Гайдай.
1952 р.

кали в цій місцевості в ХІІ–VІІ ст. до н. е.
У заключній частині своєї монографічної праці
«Карачаївці і балкарці – древній народ Кав
казу» дослідниця пише, що «основні елементи,
з яких сформувалася карачаєво-балкарська на
родність, це: 1. Місцеві племена, носії кобан
ської культури. 2. Алани та інші племена, носії
аланської культури, що жили в Аланії в епоху
раннього середньовіччя. 3. Болгари – так звані
«чорні», або «внутрішні». 4. Кипчаки (половці,
кумани). Крім болгар і кипчаків, в утворенні
карачаєво-балкарської народності також могли
брати участь інші тюркські племена, наприклад
печеніги» [1, c. 48]. Її висновки про те, що «ка
рачаївці й балкарці – місцевий, древній народ
Кавказу, коріння якого сягає епохи кавказь
кої бронзи», співзвучні даним і інших авторів.
Так, Уфук Таукул стверджує: «Найнижчий
пласт карачаєво-балкарської етнічної культур
ної структури, яка, як відомо, у процесі історії
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За умов малоземелля особливого значен
ня набував кожен клапоть землі (на якому
практикувалося плужне терасне землероб
ство) або луків, придатних для заготівлі сіна.
Учений зазначає, що косовиця (як страте
гічно важливе для тваринництва і водночас
найважче господарське заняття) – це час
тотальної мобілізації всього чоловічого насе
лення на заготівлю сіна; зауважує він також
специфіку будови косарського знаряддя –
«коси з довгим кіссям».
Дослідники балкарської етнокультури ак
центували вплив пастухування й кошового
стилю життя на формування структури на
селення, поділ праці та матеріально-духовну
сферу буття суспільства: «Кошовий побут ві
діграв важливу роль у формуванні звичаєвості
горян, що програмувала загальний напрямок
життєдіяльності. Місцевий одяг, музика, тан
ці, звичаї, традиції, тобто культура карачаєвобалкарців, як і всюди, носить відбитки тради
ційного стилю життя» [25, c. 156].
Побіжно зауважимо схожість багатьох
елементів системи життєзабезпечення горян
Кавказу – балкарців і горян Карпат – укра
їнців-гуцулів. Передусім це стосується специ
фіки вовняного та суконного одягу, пастушо
го житла, промислів і ремесел [напр., див.: 6,
с. 104–113; 15; 16, с. 97–108, 369–370; 19;
20, с. 28–38; 23]. Ці етнокультурні паралелі
між етнографічною групою горян – українцівгуцулів – та кавказькими народами свого часу
помітив і проаналізував видатний вітчизня
ний етнолог Хв. Вовк у спеціальній розвідці
[7, c. 453–459]. Автор, щоправда, намагався
довести не лише спричинену подібними при
родно-екологічними умовами схожість мате
ріального побуту й системи скотарства, але й
антропологічну спорідненість між цими етніч
ними спільнотами, що, на наш погляд, є гіпо
тетичною версією.
Не оминув увагою М. Гайдай і цілковито
залежних від довкілля місцевих засобів тран
спортного сполучення по непрохідних гірських
шляхах, основними з яких були «арба», ві
слюки та верхові коні: «...кожний понеділок
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складалася з різних пластів, помітно, що скла
дається з племен, які належать до антрополо
гічного типу кавкасіон і є творцями кобанської
культури й найдавнішими місцевими жителями
Середнього Кавказу» [25, c. 35].
Не менш цінні для дослідників описи та
зауваження етномузиколога М. Гайдая щодо
міжетнічних взаємин, зокрема певних напру
жених моментів у відносинах балкарців і ка
бардинців на початку ХХ ст., зумовлених, на
його думку, економічними факторами. Важли
ві його спостереження про характер поселень,
житла та інтер’єрів, про повсякденний одяг,
традиційні способи приготування і прийому
їжі. Він залишив описи промислів і ремесел, а
також домінуючих видів занять населення.
Як відомо, основним заняттям людності
цього малопридатного для землеробства гір
ського краю було відгінне скотарство, пастівни
цтво (мала й велика рогата худоба, коні). Саме
через це балкарці вимушені вести напівкочовий
спосіб життя, створивши особливу систему тва
ринництва і стиль буття – гірське кошове то
вариство. «Все багатство народу, – зазначають
дослідники, – зосереджено на господарстві у
горах і чоловіча частина населення вимушена
постійно кочувати зі своїми табунами: літом –
на високі пасовиська, а взимку – у річкові до
лини, в околиці Терека і Кубані» [25, с. 145].
Ця особливість матеріальної сторони по
буту, системи життєзабезпечення балкарців,
що полягала в їхній цілковитій залежності від
природно-кліматичного середовища, також
привернула увагу вченого: «За сірою грома
дою скель, нічого... не видко, бо й хати в аулах
всі зроблені з такого ж сірого каміння, як і ске
лі і зливаються з ними... Земля з кам’янистим
ґрунтом не дає багато врожаю».
Відтак вкрай обмежені ресурси орних зе
мель детермінували домінування в господар
стві скотарства: «Єдине багацтво балкарця, –
наголошує М. Гайдай, – це його скотарство,
що дає йому змогу виробляти сир і масло, котрі
він майже не їсть, а везе на продаж до далекого
Нальчику чи другого якого пункту, щоб купи
ти хліба».
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Нарис містить лаконічну, але змістовну ха
рактеристику одягу місцевої людності: «Одяг
всіх бідний. Чоловіки носять чи звичайну на
Кавказі черкеску з патронами і запоясником
чи просту чемерку власного виробу, на ногах
чув’яки. Жінки одягнуті в узькі, довгі бешмети,
у дівчат деяких я бачив срібні кульчики й пояси
дагестанського виробу. Всі балк. носять довгі
шапки з вовни, що нагадують укр. брилі, влас
ного виробу». Відтак М. Гайдай робить слушний
(підтверджений даними сучасних дослідників)
висновок про подібність балкарського традицій
ного вбрання до одягу сусідніх кавказьких наро
дів [22, с. 71–213], що безперечно може вказува
ти не лише на певні запозичення, а й на генетичну
їхню спорідненість у найвіддаленіші часи.
Для балкарців як гірських мешканців тра
диційним житлом, як відомо, послуговувала
кам’яна сакля з плоскою земляною покрівлею
або ж двосхилим дахом. Етнографічні спосте
реження про поселення, житло та інтер’єр, які
залишив М. Гайдай, цінні тим, що вони фіксу
ють найхарактерніші архаїчні особливості хат
та їх начиння – скриню, ліжко, піч у вигляді
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чимало їх [балкарців. – Г. С.] приїзжає з гір
на великий базар, де вони продають в бурду
ках “айра́н” (кисле молоко), масло в шкатул
ках, сир, вовну і шкіру і все це везуть ве́рхи
на конях і ішаках, бо арбою, крім Балкарії, не
можна проїхати в гори, бо шляхи не розроблені
там і йдуть серед круч і високих скель».
Зберегли своє значення й донині зробле
ні М. Гайдаєм у ході експедиції етнографічні
описи домінуючого домашнього жіночого ре
месла балкарців – обробітку вовни й виготов
лення сукна, яке використовувалося для шит
тя одягу – войлочних шляп, бурок. «Виробом
вовни, – засвідчує дослідник, – займається
майже все балк. населення, переважно жіно
че і робить це енергійно. В усякий час на ву
лицях аулу можливо бачити таке явище: йде
жінка, держить в руках “урчу́к” (веретено)
і на ходу намотує вовну». Докладні нотатки
про обробку вовни й відповідні знаряддя праці
М. Гайдай доповнив фахово виконаними їх за
мальовками («кісу́», «чолла́к», «джюн-тара́к»,
«джія́», «урчу́к»), що, безперечно, є цінним ві
зуальним джерелом для сучасників.

М. П. Гайдай із сином Михайлом. Кінець 1950-х рр.
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ного борошна тощо. М. Гайдай не обійшов
увагою і цього аспекту буття народу, подаючи
описи асортименту страв та способів їх при
готування: посередині хати «просто викопано
глибоку яму, де тліє вугілля. Над ямою зі стелі
спускається залізний ланцюг, на який чипля
ють казан для варева їжі: баранини (лише в
урочистих випадках) чурека, каші з пшенички,
з якої балк. роблять коржи, котрі, коли пере
горить паливо, кладуть в гарячу золу і печуть,
а потім обтирають руками і так і їдять. Де хто
ще кладе ці коржи на сковороді і прикриває
другою сковородою, ставить її на жар з кача
нів від пшенички і накладає й зверху ще жару
з качанів, тоді коржи виходять підпеченими».
Щодо святкових наїдків, то вони охаракте
ризовані автором в третій частині етнографіч
ного нарису під назвою «Балкарське весілля»,
у якій він оповідає про приготування і часту
вання гостей бараниною – основною свят
ково-ритуальною стравою спеціального при
готування, а також про «чуреки» і кавказькі
солодощі. Дослідник слушно акцентує увагу
на традиційній, заснованій на пошані старій
шин, послідовності почастування бараниною
учасників обряду, за якою першими пригоща
лися найстарші члени родини та гості.
Увагу вченого привернули соціальні від
носини і збереження патрономії в суспільному
житті, традиційний балкарський етикет, а та
кож очевидна гендерна нерівність, пригнобле
не становище жінок: «Балкарська жінка веде
замкнуте життя, вона раба свого чоловіка...
По балкар. звичаю вона немає права називати
свого чоловіка по іменю, особливо при сторон
ніх людях, а зве просто його “ала́н”, значить
“він”». Сучасні дослідники стверджують, що
певна зверхність чоловіка щодо своєї дружи
ни здебільшого мала позірний характер і була
своєрідною даниною традиційній громадській
думці: «Згідно з гірськими звичаями, стосун
ки між чоловіком і дружиною в громаді дуже
холодні і офіційні. В громаді жорстко засуджу
вався прояв ніжності між чоловіком і жінкою
перед сторонніми людьми» [25, c. 137–138].
Проте насправді, на їхню думку, чоловіки-го
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каміна (без димовідводу й димаря) або у ви
гляді ями посеред кімнати, у якій розпалюва
ли вогнище для приготування їжі. «Чимало є
хат, – зауважує дослідник, – де тільки одні
двері, вікон зовсім немає, а як вікно і є, то це
просто одвалено з стінки хати каміння, ...куди
й виходить дим з пічки». Ліжком слугували
«2–3 дошки, підперті з одного боку камінням,
а з другого – деревляною кривулькою, вбитою
в землю...». Нерідко, за поданими М. Гайдаєм
відомостями, «тут же за перетикою, разом з
людьми містяться кози й овечки!?.», що ство
рювало нестерпні антисанітарні умови.
М. Гайдай описав і зовнішній вигляд житла
балкарців («Більшість хатів, ніби наспіх, скла
дено з каміння ріжної форми, якого взагалі тут
безліч роскидано по аулах. Дах земляний, певні
ше кам’яний, покритий землею з порослью тра
ви»), а також оглянув і замалював старі мечеті
в поселеннях Чеґетелі, Фардиґ і Турухабла. Він
зазначає, що будинок мечеті («меджід») має ви
гляд звичайної хати, лише вдвоє довший остан
ньої, а підлога застелена килимками «мисцевого
виробу зі стильними, примітивно виконаними,
орнаментами коліру воронього крила» (дослід
ник зробив замальовки килимових орнаментів).
У с. Біла Річка увагу М. Гайдая привернула
«цікава, єдина на всю Балкарію, по своїй при
мітивній будові, деревляна висока драбина –
“бахчіч”, що замінює “мінара́” біля місцевого
мечету (“меджід”), для заклику муедзіном (му
лою) віруючих до молитви». В експедиційній по
дорожі в с. Кунюм М. Гайдаю трапилася також
стародавня п’ятиповерхова кам’яна башта, яка
належала місцевим князям Абаєвим і, очевид
но, була своєрідним архітектурним символом та
свідком поширених у ХVІІ–ХІХ ст. серед за
можної верстви будівель замково-фортечного
типу (з кунацькими й бойовими баштами), роз
рахованих для захисту від нападників.
Як і в інших гірських народів, основним
заняттям яких було скотарство, у харчуванні
балкарців переважали м’ясо-молочні продук
ти – кисле молоко (айран), варене й жарене
м’ясо, печінковий шашлик (жалбаур), прісні
млинці та коржі з кукурудзяного чи пшенич
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він зафіксував ритуальні обрядодії, спрямо
вані проти засухи, що полягали в обходах бе
рега річки зі спеціально нарядженою великою
лялькою та виконанням пісень-заклинань. По
завершенню обряду ляльку занурювали у воду,
розкладали багаття й готували трапезу для
всіх учасників обряду. Очевидною є схожість
цих обрядодій з українською купальською об
рядовістю (виготовлення ляльки Марени та її
кидання у воду, виконання ритуальних пісень,
розведення вогнища, гадання і т. п.).
Повз увагу вченого не пройшли також
складні асиміляційні процеси, що мали місце
серед переселенців з України, які опинилися
в іншоетнічному оточенні. Ідеться про укра
їнську колонію Каменка (поблизу Нальчика),
серед мешканців якої М. Гайдай спостеріг по
ступове заникнення української етнічності як
у сфері побуту й культури, так і на рівні колек
тивної свідомості.
Як зазначалося, істотно доповнюють зміс
товно-інформативні аспекти нарису і професійно
виконані авторські замальовки, ідентифіковані
М. Гайдаєм як «орнамент, предмети домаш
нього ремесла, сільськогосподарське знаряддя,
типи будов» [див.: 3]. Зроблені автором графічні
зображення описаних ним реалій матеріального
побуту, культових споруд і краєвидів, що публі
куються в цьому ж випуску «Народної твор
чості та етнології», засвідчують художні здіб
ності й обдарованість М. Гайдая, візуалізують
для сучасних дослідників окремі пласти етно
культури народу і є цінним етнографічним дже
релом. Гадаємо, що ці навики графічної фіксації
етнографічних реалій М. Гайдаєм стали резуль
татом його співпраці з членами колективу Ка
бінету антропології та етнографії ім. Хв. Вовка,
які практикували саме такі комплексні способи
експедиційної роботи, залучивши до цього виду
діяльності художника-етнографа Ю. Павлови
ча, котрий виконав десятки тисяч художньоетнографічних зображень [24].
Отже, погоджуючись з висновком дослід
ників-етномузикологів попередньої генерації
про надзвичайну значущість музикознавчого
матеріалу М. Гайдая, слід віддати належне і
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ряни, як і європейці, жінок сприймали як «су
путниць життя»: «Карачаєво-балкарці в сво
єму особистому житті дуже ввічливо і тонко
відносяться до своїх дружин» [25, c. 138]. «Ні
адат, ні шаріат не позбавляли жіночу половину
родини певних прав і привілеїв. Жінка – мати
сім’ї, вважалася господинею дому і домашніх
запасів», – пишуть сучасні автори [21, с. 36].
Водночас панування патріархального ладу,
за якого статус батька родини був дуже висо
ким, а найстарший чоловік роду був головою
сім’ї, на початку ХХ ст., за спостереженням
М. Гайдая, детермінувало всі етапи життя
членів роду і громади в цілому. Це особливо
яскраво відбилося на сімейній обрядовості і,
зокрема, на описі весілля, поданому в нарисі.
М. Гайдай з точністю професійного етнолога
описує кожну обрядодію та її соціально-са
кральну значимість; оповідає про два най
поширеніші різновиди укладання шлюбу:
1) узвичаєний спосіб «неклях» («ніках»), за
яким між чоловічою і жіночою сторонами
укладається угода, згідно з якою чоловічий рід
сплачує жіночому «калим», що використову
вався для придбання приданого для нареченої
та для обдарування під час весілля чоловікової
родини; 2) звичай «викрадення нареченої».
Нарис містить описи весільного кортежу,
характерних весільних танців, обрядової тра
пези, ритуалів з весільним прапором (байраг)
та з конем, інших форм соціалізації молоді,
окремі елементи яких, безумовно, нагадують
весільні реалії та ритуали українців.
Незважаючи на те, що до етнографічних
спостережень М. Гайдай вдавався лише в пе
рервах між пошуками виконавців пісень і їх
записуванням, він, проте, занотував і зробив
замальовки основних елементів матеріального
побуту, докладно описав специфіку родинного
укладу й весільної обрядовості, звернув увагу
на вияви духовного життя, магічні ритуали й
реліктові риси вірувань та світогляду. Так, у
кабардинському селі Догожоукові фолькло
рист записав пісні-заклинання, співаючи які,
виконавці намагалися вплинути на стихію
природи й загасити пожежу. У цьому ж селі
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цінним його етнографічним спостереженням
щодо культури різних народів, а особливо, для
реконструкції давніх етапів історії та культури
балкарського етносу.
Опублікування давніх пам’яток пісенної
спадщини балкарців та оприлюднення етно
графічного нарису вченого про культуру й по
бут цього народу, написаного М. Гайдаєм на
основі власних спостережень і відомостей, за
фіксованих від найстаріших носіїв балкарської

культури ще на початку минулого століття,
розширить джерелознавчу базу для сучасних
дослідників і, можливо, допоможе пролити
світло на складні етнічні, культурні та мовні
процеси, що відбувалися в давні часи на тери
торії балкарської етнічної спільноти. Значення
етнографічного нарису М. Гайдая для вітчиз
няної науки є беззаперечним ще й з огляду на
відсутність в українській гуманітаристиці по
дібних матеріалів із загальної етнології.

Рукопис дослідження М. Гайдая про балкарську народну пісню та низку розвідок українських і балкарських етномузикологів на цю тематику планується опублікувати 2014 року в Москві
у вигляді спеціального збірника.

За сучасними науковими даними, «карачаївці
і балкарці, так само як і ногайці, за мовою належать до кипчацької групи тюркських мов» [див.:
22, с. 3].
2
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Подорож до Ба лк арії.
Нотатки з експедиційних спостережень.
1924 р. *
Михайло Гайдай
УДК 39(470.64):82-92“1924”

трець, що озонує чудесне повітря, дихати яким
з’їзжаеться сила слабих.
Населення Нальчика переважно кабар
динське. Балкарці, чи як вони себе кличуть
«малкар» 1, себ то скотар, усі татарського по
ходження, жиють в 5 межигір’ях, назва яких:
Балкар, Бізенґі, Хулам, Чеґєм і Урусбій. По
статичних відомостях 1874 року, населення в
малій Балкарії рахувалося всього 15 000 душ,
по останніх же відомостях 1921 р. 2 кількість
його збільшилася до 27 535 чоловік.
Теріторію Б. в 3366 кв. верст оточують такі
народи: на сході – осетини-діґорці, на півночі
й заході кабардинці (151 тисяча) і на півдні –
свани. Щей до сього часу науково не дослі
джена балкарська мова, котра, після слів про
фес. М. Ковалевського 3 значно відріжняється
од мови казанських татар і більш близька до
карачаєвської та кулицької мов. Н. Караулов 4
же бачить в балкар. мові вплив на неї осетин
ської мови, що він пояснює близьким сусід
ством осетин до балкарців.
Історію Б. також ще не розроблено науково
і єдине джерело – це усний переказ про мину
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І
1. Подорож до Балкарії
Думка про подорож до Балкарії, для запису
народн. мелодій, виникла у К. В. Квітки, ко
трий вирядив мене в цю подорож до м. Наль
чика, кінцевого пункту залізниці, звідкіля до
(Нальчика) Балкарії треба їхати кіньми. Ви
їхав я з Київа з фоноґрафом на північний Кав
каз в понеділок 30 червня і приїхав до Наль
чика в суботу 5‑го липня 1924 року.
Не стану в подробицях описувати тут всю
красу і величність гірської природи Кавказа,
а перейду до стислого географично-історич
ного опису тої місцевости, де мені довелося
працювати. М. Нальчик, колишня слобода, а
зараз головне місто Балкаро-Кабардинської
автономної округи, де скупчилися всі державні
установи на чолі ЦВИКА.
Лежить Нальчик у передгір’ї північного
схилу Кавказських гір, снігові поверхи де яких
з них, як Дихтау, Каштан-тау та Штула, добре
видко в ясний, соняшний ранок, коли вони па
лають світло-золотим одливом. При кепській
погоді весь обрій застелюють хмари і тоді ще
зають і самі гори. Вулиці Нальчика майже всі
замощені, багато в ньому фруктових садів, усі
хати покриті черепичним дахом коричневого
коліру. Купаються нальчинці в неглибокій річ
ці Нальчику, яка літом висихає і поділяється
на 5 рукавів, що рівнобіжно несуть з далеких
гір чисту, гарну на смак воду, яка з великим
шумом збігає поміж безличі круглих камінців
«гальків». Весь час з гір доходить легкий ві

1
В. Хрістіанович – дослідник історичного побуту Кабарди й Балкарії – живе в Нальчику – того
погляду, що слово «малкар» походить від балк.
річки Малка, що тече в північно-східному куті
Ельбруса, де колись осів цей нарід, що ніби вийшов з тих болгар, як колись, в часи переселення
народів осіли на р. Волзі. Заховані в деяких піснях
балкарців спогади про Еділє (Волгу) вказують на
можливість походження балк. від тюрських орд,
що прийшли з Азії з боку Волґі.
2
Ці відомості запозичені мною з книжки «Кабард. Автоном. Область» изд. ЦИК/Нальчик.
3
Див. ст. в «Вестник Европи» за 1884 р. квітень,
стор. 540–588: «В горских обществах Кабарды».
4
Сб. етногр. мат. Кавказа, т. ХХХVІІІ,
стор. 131–150.

* Рукопис зберігається в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (АНФРФ
ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 20, 35 арк.). – Ред.
<?>
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Д жерела до етнографії
(з рукописних архівів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України)

Головною метою моєї подорожі був запис
народн. мелодій, але мимо очей проходило не
мало цікавого з боку етноґрафичного, побу
тового, що я мусив був звертати й на це ува
гу, хоча систематично дослідити будь який
бік балк. життя було не можливо, бо багато
часу виходило на підшукування співаків як у
м. Нальчику так і в тих аулах, куди я приїздив
чи ходив пішки. Тому і свої чисто етноґрафичні
спостереження я робив лише тоді, коли запи
сував пісні, в час перерви.
В Нальчику мені допомогав при запису
мелодій перекладач найкращій знавець балк.
мови і місцевих стародавних звичаїв Ібраґим
Урусбієв, колишній «таубії» (князь), але його,
як і др. культурних балкарців швидко було за
арештовано й всі папери разом з тими записа
ми, що ми робили одночасно з занотованням,
які він мав перекласти мені рос. мовою, опини
лися в Нальчицькому ДПУ. Теплим словом,
з великою пошаною, згадую про цього діяча,
котрий, разом з др. відомим всій Балкарії, Із
маїлом Абаєвим багато допоміг мені в моїй не
легкій, беручи на увагу місцеві події, справі.
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ле балкарців від їх старих культурних діячів,
як напр., лікар Абаєв і Урусбієв, які збірали іс
торичні факти через старих людей і, як казав
мені сам Урусбієв, можна сподіватися, що іс
торію Б. буде написано. Профес. М. Ковалев
ський і Вс. Мілєр, що користувалися відомос
тями від згаданих Абаєва і Урусбієва, прийшли
до висновку, що первійсними засельниками
гірських полонин, де жиють балк., були осети
ни-християне, куди, не пізніще ХІІІ ст. 5 при
йшли з Маджар нащадки сучасних балкарців,
котрі витиснули осетин з їх місцевости і прий
няли назву балкар від слова «баркая» («йди,
залишайся!»). В той час кабардинці ще нема
ли впливу на балкарців, котрі через труднощі
доступу до їх гірських осель, заховали свою
незалежність, що помічається й зараз, лише
в піснях є загальні спогади про Кабарду та її
колишніх князів.
До речі сказати, що сучасні політичні вза
ємовідносини в кабардино-балкарському жит
тю ще не досить викристалізувалися, тому що
балкарці в більшости жиють на кам’янистім
ґрунті і майже зовсім не мають землі, придат
ної для господарювання, землі ж у кабард. за
надто багато (це я бачив, коли проїздив поля й
лани біля великих сіл Кабарди: Догожоуково,
Вільний Аул, Шолушка). Ця ворожнеча відби
лася й на моїй мандрівці. До мене поставилися
з підозренням і я, хоча мав відповідні манда
ти, довго не міг здійснити своєї мрії поїхати в
далекі балкарські гори для запису мелодій, а
до того часу щоденно вів цей запис у Нальчи
ку, де хочай живе не багато балк., але кожний
понеділок чимало їх приїзжає з гір на великий
базар, де вони продають в бурдуках «айра́н»
(кисле молоко), масло в шкатулках, сир, вовну
і шкіру і все це везуть ве́рхи на конях і ішаках,
бо арбою, крім Балкарії, не можна проїхати в
гори, бо шляхи не розроблені там і йдуть серед
круч і високих скель.

ІМ

ІІ. Подорож до Скіара (Біла Річка)
Цю подорож я зробив пішки (8 вер. від
Нальчика). Шлях до Білої Річки проходить
через місцевість «Долинську», де є найкращі
дачі з санаторіями для слабогрудих. Навколо
го́ри, вкриті лісом чинар і кизілю, а внизу по
лонини біжить криштальова річка, яка з шу
мом несе свої прозорі води. Гірську панораму
з сніговими поверхами тут краще видко, ніж з
Нальчика.
Шлях мій ішов все круто в гору і, кінець
кінцем, перейшовши в брід маленьку річку, я
опинився на високій горі, звідкіля краєвид
був гарний: десь далеко внизу роскинулися
маленькі хати якогось аулу, блищала сріблом
смуга річки, а з другого боку гори, що роз
різала краєвид на дві частини серед скель і
крейдяних гір, притулилося блакитне озеро, з
якого доносилися дзвінкі голоси дітей, що там
купалися і цей гомин порушав тишу, яка па
нувала тут. Аул внизу – цей була Біла Річка,

В «Ілюстр. Укр. Руси» М. Грушевського, на
стор. 118 є спогад як татари, головно були там турки, спустошили Волзьку Болгарію і потім завоювали північний Кавказ (ХІІІ ст.).
5

83

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н а род н а т ворчість та етноЛОГ і я* 4/2014

збіглося чимало. Переважали жінки, молодь
майже відсутня. Одяг всіх бідний. Чолові
ки носять чи звичайну на Кавказі черкеску
з патронами і запоясником чи просту чемер
ку власного виробу, на ногах чув’яки. Жінки
одягнуті в узькі, довгі бешмети, у дівчат де
яких я бачив срібні кульчики й пояси дагестан
ського виробу. Всі балк. носять довгі шапки з
вовни, що нагадують укр. брилі, власного ви
робу. Виробом вовни займається майже все
балк. населення, переважно жіноче і робить це
енергійно. В усякий час на вулицях аулу мож
ливо бачити таке явище: йде жінка, держить
в руках «урчу́к» (веретено) і на ходу намотує
вовну. Вона не хоче ні на хвилину відстати від
другої жінки, що також іде замислено їй на зу
стріч і працює з «урчуком».
Я замалював усі приладдя для виробу вов
ни, які складаються для верстака, що вироб
лює нитки, це:
1. «Кісу́»: до двох довгих мотузків, що при
вішуються до стелі хати, ще додається довгих
чотирі рівнобіжно складених ціпка з намота
ною на них вовною, – це і є «кісу́», яке ще має
внизу 2 ремінних мотузки для вкладання ніг
в час процесу вироблювання вовняних ниток.
2. «Чолла́к» – робиться з чинарового де
рева з двома дірками в горі і одною внизу
посередині, звідкіля йде тоненька палочка
«чюйке́», на котру намотуються нитки.
3. «Джюн-тара́к»: на деревляній основі, що
має форму підошви, вставлені пірамідально
дві деревляних половини зверху з боків збиті
двома мідяними бляшками, біля яких рівно
біжно вставлено (по 15) 30 стальних голок
«темі́р», при чому в промежність поміж голок
вставляється «аузу-тара́к», що вісить на одній
з деревляних половинок на кожаному мотузку
«каіш». Джюном-тараком розчісується вовна.
4. «Джія́» в формі лука з натянутою внизу
шворкою, яка натягується, б’є по вовні, що ле
жить на підлозі і розвіває її (вовну) на дрібні
пухові частини.
5. «Урчу́к» – веретено з намотаною вовною.
Всі ці приладдя є майже в кожній бал
карськ. хаті. Внутрішній вигляд хат в Білій
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а тут, на високій горі лежала бідна маленька
оселя Суара.
Мене стрінуло декілька балкарців, що не
сли коси для косовиці. Коси були з довгим
кіссям. Тут-же збіглося не багато жінок і ді
вчат, які злякано дивилися на мене, а я стояв
і не знав яким чином пояснити їм чого я тут
опинився серед цих бідних, обдертих дикунів,
що залізали до мене в кишеню, де були сливи,
і їли їх, брали мою носову хустку і клали собі в
кишеню, тикали мене руками в живіт, мабуть
думали, що я не така людина як вони. На ре
шті, коли я показав їм свої де які малюнки з
Кавказського життя і заспівав пісні занотовані
мною від Нальчицьких балкарців, дивуванню
їх не було кінця. З великими труднощами, при
допомозі суарських косарів, мені пощастило
записати тут же, серед шляху, 2 робочих пісні,
що співають жінки, коли тчуть вовну («Дарі
болсун» і «Хайда вонай!»).
Після запису я, маючи листа до Біло-Річен
ського виконкому (в Суару я попав випадко
во – заблудився) спустився в полонину Аг-су́.
Тут є цікава, єдина на всю Балкарію, по
своїй примітивній будові, деревляна висока
драбина – «бахчіч», що замінює «мінара́» біля
місцевого мечету («меджід»), для заклику муе
дзіном (мулою) віруючих до молитви. Будинок
самого мечету звичайної будови, вдвоє довший
ніж селянська хата. Внутрішній вигляд меджі
да дуже простий. Підлогу всю (12 х 6 арш.)
застелено невеличкими килимами мисцевого
виробу зі стильними, примітивно виконаними,
орнаментами коліру воронього крила, які я й
замалював. Там де місце для мули є з вікна,
на другому ж боці стіни, замісць вікон видов
блено 2 маленькі дірки. Ніяких покрас в ме
четі немає. Висить звичайна лямпа і в кутку
лежить шовкова жовта подушка для мули. Де
він сидить, підлога застелена 2 невеличкими
килимами дагестанського виробу (нагадують
вкраїнські килими). При допомозі секретаря
місцевого виконкому Давидова, котрий, до
бре знаючи російську й балкар. мови, зібрав
мені кращих співаків, які були тоді в аулі (був
час косовиці) – я записав 10 пісень. Народу
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повинні бути й молоді, але зараз буває так, що
вони шлють за себе замісників.
В старі часи, перед Радянською владою,
від молодого батьки молодої вимагали «ка
лим» (платню) за викуп молодої. На ці гро
ши їй справляли віно, так зване «бальба́у» і
«кюйме́», а саме: убрання, шаль, постільницю,
ковдру, мідницю, подушки, куски мила для
роздачі близьким родичам молодого, носові
хустки, кісети для тютюну.
Бували випадки, що молода бажає вийти
заміж, але батьки цього не хотять, бо калима
молодий не може дати, і тоді молода зговорю
ється з близькими товаришами молодого і вве
чері її крадуть і увозять до молодого. В такому
разі батьки молодої заявляли про це місцевій
владі і питали доньку чи дає вона згоду на
переїзд до молодого; при такій згоді учиняв
ся «некя́х» (шлюб) і молода залишалась у мо
лодого. Бувало й так, що молоду, без її згоди,
силою крали молодий з товаришами. Тоді про
таке насильство батьками молодої доводилося
до суду і кінчалася справа чи полюбовно (ви
ходила замуж за напасника), чи присуджува
лася від нього платня на користь батьків по
терпівшої молодої.
Коли «некях» має учинитися, готуються до
весілля. На указаний термін збіраються гості
спочатку до батьків молодої, де розважаються
танками, солодощами, і піячать цілу добу, а то
й більш. Теж повторюється потім і в домі бать
ків молодого. Варять цілого барана в великому
казані і, як звариться, витягають його цілим з
казану, кладуть на дошку «койканґа» і ціло
го подають гостям, спочатку старшим по віку
і положенню, котрі ріжуть собі любу найкращу
частину, яка їм більш подобається. Решту ж
дають молоді й маленьким дітям. Після час
тування господар хати дає гостям чинак пива
(сира), чи бузу. Гості п’ють, поздоровляють
господаря, дякують за увагу і росходяться.
На протязі цілого тижня молоді не показу
ються старим, в той час як всім молодим ро
дичам і мешканцям аула можна показуватися.
Цікаво, що сам молодий в усі ці часи пробуває
в своїх близьких родичів, але тільки не вдома.
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Річці бідний, брудний. В кутку, з боку, стоїть
звичайна скриня (орнаментації я не помітив).
Ліжко також звичайне з дуже брудною білиз
ною. Підлога в хаті земляна і тільки у деяких
заможніх балкарців вона буває деревляна.
Пічка балк., як і в кабардинців, нагадує ка
мін, димаря, що виходив би через дах, в хаті не
має і дим, що виїдає очі, виходить з одкритого
ко́міну прямо в пророблену з верху стелі дірку.
Є й такі хати, де, посередині, просто викопано
глибоку яму, де тліє вугілля. Над ямою зі стелі
спускається залізний ланцюг, на який чипля
ють казан для варева їжі: баранини (лише в
урочистих випадках) чурека, каші з пшенички,
з якої балк. роблять коржи, котрі, коли пере
горить паливо, кладуть в гарячу золу і печуть,
а потім обтирають руками і так і їдять. Де хто
ще кладе ці коржи на сковороді і прикриває
другою сковородою, ставить її на жар з кача
нів від пшенички і накладає й зверху ще жару
з качанів, тоді коржи виходять підпеченими.
На другий день, зранку, я працював над
замальовуванням в мечеті орнаментів килиму
так званого «межґіт киїз», потім записував
пісні від Муси Сузаєва і инш. співакив (Пісні
пастухові та історичні). Цікаві архаїчні робо
чі пісні співали дві старі бабусі Гума і Батай
Бачієви (Гумі пійшов 90 рік), котрих дуже
тяжко було ублажити на спів, бо взагалі, по
балк. звичаю, жінки ніколи не співають при
чоловіках і тільки наказ голови родини, як
було цей раз, може примусити балк. жінку
співати. Лише на весіллі я чув жіночий спів,
коли в хаті була й молодь. В той день, коли я
був у Білій Річці там було весілля у Сулеймана
Кучмезова, і мені довелося бути на ньому по
чесним гостем.
ІІІ. Балкарське весілля
Коли хто бажає посвататися до дівчини,
посилає двох людей («кілічі») до батьків мо
лодої і питають дозволу їх і згоди молодої на
шлюб. Як така згода є, то з’являється тоді
ефенді (мула), занотовує при свідках акта, в
якому свідчить, що дівчина в перший раз ви
ходить заміж. По шаріяту, при складанні акта
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стриманість в рухах з боку дружки наслідок її
темпераменту, але в других парах, в час тан
ку, помічалося теж.
Мене годували чуреками і показали ве
сільного прапора «байра́ґ» на довгій палиці,
з ріжнокольоровими стрічками, тільки що
розмальованій примітивним орнаментом. Не
стану тут в подробицях описувати, як піячи
ли одні чоловіки́ в окремому помешканню, де
спочатку вони на це збірали гроші, як варе
на баранина роздавалася по куску і їли її, по
східному звичаю, руками. Я без хліба неміг
нічого зробити з своєю порцією і, непомітно,
оддав її свому сусідові.
Співалися цікаві пісні (були й сороміцькі
пісні, як і в українців), після чого, весільний
кортеж, зі співами й вибухами з рушниці, ру
шив з прапором до помешкання молодої, що
жила на краю аула.
Тут виникла жвава боротьба за прапор
(старий звичай) поміж родичами молодих;
прапора було, кінець кінцем, зірвано і він за
лишився у одного з родичів молодої, а кортеж
увійшов у двір батьків молодої. Знов розділи
лися присутні на 2 окремі частини – чоловічу
й жіночу – і почалася гульня.
Кульмінаційним пунктом весілля був той
мент, коли молоду забірали в дім молодого.
(До речі, його ми так і не побачили; він, як я
згадував вище, був в «бігах»).
Під дуже гучні, зогріти горілкою «рака»,
співи «Орайда!», – співали лише чоловіки на
дворі, – вивели молоду, закутану з голови до
ніг шовковою жовтою хустиною (обличчя не
було видно). З молодою сів на коні вродливий
молодий родич і поїзд рушив під співи й ви
бухи назад до батьків молодого.
Тут цікаво було бачити, як молодий пово
дир, що віз молоду, коли приїхали, здав її бать
кам молодого, а сам в’їхав конем в помешкан
ня і одержав з рук батьків пляшку «рака́» за
щасливий переїзд молодої. З цею пляшкою він
урочисто повернувся на коні до всіх присутніх
на дворі і «рака́» була випита тими чоловіками,
що співали по дорозі. Першу чарку, по балк.
звичаю, мусив, як гість, пити я.
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Цей звичай має назву по гірському «болу́ш
ÿй». Молода в цей час сидить у дворі молодо
го в окремій кімнаті, біля неї є тільки дівчата,
старі люде неповинні туди заходити.
Після скінчення згаданного тижня той гос
подар, у якого перебував молодий, ріже бара
на, готує напитки, і коли зварить барана, то
несе його цілим в так зване місце «ниґи́ш» до
старих людей, котрі першими їдять найкращі
куски, – решта йде молоді.
З того дня («ниґиша») молодий вже не хо
вається від людей. А тим часом хазяйка дому
молодого також готує почастунок і скликає су
сідніх жінок без ріжниці віку, котрі входять в
кімнату, де сидить молода, беруть її і ведуть
в хазяйський дім, де йде частування. З того
часу молода також не ховається від мешканців
аула. Родички молодої офірують подарунки
родичам молодого.
Я був присутний на весіллі в той мент, коли
гості зібралися в хаті молодого, щоб йти за
бірати молоду. Мене привели в окрему хату де
сиділи тільки дру́жки молодої, вони співали
гарної весільної пісні, котру я тут же записав.
Потім, під звичайну російську «гармошку»
(так і балкарці її звуть), що весь час уперто
грала І і ІV ступні по клавішам, почалися тан
ки, в яких взяли участь і хлопці, що вірвалися
в кімнату.
Я ніколи в житті свому ще небачив такого
танка. Молодь стає в ко́ло, а в середині він
і вона під музику йдуть ритмічно на зустріч
один до одної. Вони роблять рухами вражін
ня, що ось-ось будуть близько разом, але це
продовжується чимало часу, і вражає те, що
дру́жка  не робить яких небудь складних па́,
а з якоюсь великою поважністю, граціозно
робить два спокійних крока вперед, то знову,
несподівано, відступає назад, ніби топчеть
ся на одному місці, і все це йде в спокійному
ритмі. Хлопчина ж, партнер дружки, пряма
їй протилежність: він весь порив і відвага:
його рухі сміліщі, весь час він то лихо ви
биває каблуками, то наближається, щоб об
няти свою холодну партнерку, що, нарешті
й щастить йому. Спочатку я думав, що така
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особливо при сторонніх людях, а зве просто
його «ала́н», значить «він».
С. Хасанья не було в цьому відношенню
кращим від других сел, але все ж, за допо
могою жінки одного балкарця, що сама наро
дилася на Вкраїні в Катеринославщині і вже
10 років як одружилася з балкарцем, – запи
сав старі мелодії від Хабій Депуєвої (робоча
пісня), Чопой Черкесової – танок «Голлу», з
цікавим сінкопованим ритмом, і дівчинки Фа
тімат Чачаєвої родинні побутові пісні.
По дорозі мені зустрілися пастушки, що
пасли товар і, завдяки тому, що серед їх був
хлопець Хакім Дєпуєв, що знав російську
мову, я занотував від цих пастухів низку пі
сень. Один з хлопців, після мого запитання, чи
грає він на «сабизґа́» (сопільці) зрізав бузину
і зробив примитивну сопілку, на якій заграв
ті стародавні мелодії, що лунають в горах на
ко́ші, де пасеться зібраний зі всієї округи то
вар. Я мимохить подумав, що, мабуть, такі ж
приблизно, сумні мелодії загально-турансько
го походження співалися колись в найстаро
давні часи кочового побуту.
Більш далека подорож моя пішки була до
с. Єнікой (12 вер. від Нальчика), де, крім ін
тереса що до зафіксування народн. мелодій,
мені хтілося побувати в колонії Каменка, що
лежить біля того села на березі р. Камен
ки. Засновалася ця колонія на Кавказі років
50 назад. Населення її було переважно укра
їнське. Тут були люде, що шукали собі кращої
долі з Полтавщини, Чернигівщини, Слобо
жанщини, Херсонщини й Кубанщини.
Спочатку ці колоністи самі мешкали в
с. Єнікой, яке вони арендували у балкарців,
але в часи революції балк. вигнали їх і залиши
лися жити там самі, прієднавши до себе своїх
земляків з ріжних далеких місцевостей Балка
рії, яких нудьга також гнала з гірської кам’яної
почви вниз до плодючої землі. Тоді вкраїнські
колоністи (тут вони не знають слова Вкраїна, а
звуть себе «хахлами») засновали біля Єнікою
свою оселю біля річки Кам’янки. Коли була
горожанська бійка білих з червоними, то ка
бардинці вкупі з балкарцями пограбували до

Е

Сходив на землю вечір, почалися знову
танки і я з прапором, що випросив для нашого
Музею, рушив назад до Нальчика. Для мене
залишилося не ясним значіння вживати прапо
ра на весіллі. Чи був він тут просто звичайною
покрасою при вуличній подорожі до молодої,
чи він символював собою ту боротьбу серця,
яку повинні були пережити молоді та їх роди
на на передодні нового життя? – Одно знаю,
що власник прапора, якого він добув у бороть
бі, сказав мені, що йому буде соромно перед
родичами і дівчатами залишатися без трофея
і давав мені для Музею лише одну палку з
размальованим орнаментом, але потім його
вмовили офірувати й прапор, що він не охоче
й зробив.
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ІV. Подорож до с. Хасаньї та Єнікою
Біля Нальчика, в 5 вер. є невеличке балкар
ське село Хасанья, куди я також ходив пішки
для запису пісень. Мені добре відомо було, що
в той час (косовиця) всі чоловіки Балкарії ко
сили десь далеко в горах, але мені було цікаво
занотувати саме жіночий спів. Я того погляду,
що найцікавійші по мелодії та ритму це жіночі
пісні, оскільки мені щастило їх чути і схопи
ти (22 пісні), й не тільки балкарські і других
народів Кавказу, але й взагалі турецького по
ходження. На жаль, до сього часу такі жіно
чі пісні зовсім були не досліджені тому, що,
як вже тут згадувалося, по східному звичаю,
жінкам заборонено співати в присутности чо
ловікив і, завдяки цьому, ті перлини мелодій,
що заховані на жіночій половині, ще майже не
відомі в музичній етноґрафії 6.
Балкарська жінка веде замкнуте жит
тя, вона раба свого чоловіка і тому так тяжко
ублажити її співати. По балкар. звичаю вона
немає права називати свого чоловіка по іменю,
Цікаво, для приклада, що в збірці А. Д. Руднєва «Мелодії монгольських племен» Зап. Рус. Геогр.
Общ. т. ХХХІV СПБ. 1909, із 112 мелодій, лише три
співалися жінками (№ 30, 56 і почасти 112).
Про труднощи запису жіночих мелодій див. у
К. Бюхера «Работа и ритм» стор. 284. Изд. Нов.
Москва 1923 г.
6
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в одній хаті, де жіноча лінія (Головіни) була з
Курської губ. а чоловіки (Науменки) з Черни
гівщини. Тут зібралося чимало хлопців і дів
чат, що проспівали мені на 2 голоси такі пісні:
1) «Черьомушка», 2) «Што ж ти, Машенька,
да на ліченько блідна», 3) «Ой, і світи, місяць»
і 4) «Ой, у саду кріниця дай нова́». Текст цих
пісень поплутаний багато слів російських по
мішано з українськими.
Цікаво, що в першій пісні «Черьомушка»
мелодія спочатку цілком нагадує ту баладу,
що записав К. Квітка (т. І № 108 «Ой, по
їхав Іван на полювання»). До неї близька пісня
мойого запису в с. Калиновці, Житомирського
пов. (Волинь) «Ой, поїхав королевич на полю
ваннє» 7.
Характер виконання вище згаданих пісень
був український: 2 голоса починали унісоном,
потім другий голос додавав пісні рівнобіжного
супроводу в терціях і квінтах, а кінець був чи
в октаву, чи в унісон; 3‑х і 4‑х голосного співу
я нечув.
_ _ _
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щенту всіх мешканців колонії і мусили ці бі
долаги, хто в чому був, тікати в ліс і гори, що
громадами тут синіють.
Невеселий вигляд має колонія тепера з
30 дворів, на спіх збудованих на голій землі в
межигірський полонині! Хати всі ще не закін
чені будовою, в багатьох немає вікон і дахів,
сира глина ще не висохла і коли йде дощ, то
води тоді повно в хаті, так було й тоді, коли
я був в колинії. Школи й лікарні нема. Люд
ність (більш 150 чолов.) слабує на малярію.
В Єнікою ще більше слабих (70 відсотків) на
цю пошесть.
В такій тяжкій долі кам’янці, ще за часів
заснування колонії, живуть тим, що чоловіки
майже всіх дворів кам’янярі: вони вироблюють
з річного каміння катки (молотарки), що виби
вають зерна пшениці, і продають ці молотарки
кабардинцям, котрі додумалися й самі робити
таке господарське приладдя (назва його по
кабардинському «бірґо-бірґо»), але більш при
митивно з яблонового дерева. «Бірґо» причіп
ляється до арби ланцюгом. Що до Балкарії,
то там топчуть зерно чи самі люде ногами,
чи пускають бугаїв. Машин ніяких там нема,
бо земля з кам’янистим ґрунтом не дає багато
врожаю. В колонії Кам’янка кожна семья має
не більш десятини землі і живе городиною й
баштанами. Більша частина людности не має
ні коней, ні корів і Кам’янецька комуна, як мені
казав голова її т. Мельник, по черзі допомагає
тим, кому потрібні коні.
Я заходив по хатах Каменки перевірити
чи залишилося там що з українського побуту,
мови й пісні і переконався, що хоча більшость
каменців зве себе «хахлами», але мова й піс
ні їх, що колись безперечно панували тут, зі
смертю їх батьків, зникли і тепер тільки де
хто з них балакає весь час на рідній мові, де
хто плутає її впоруч з російською, а більшость
остаточно, по їх же мові, «нару́сілась». Жінок
я не бачив в укр. убранню (всі ходять в росій
ських «платочках»), з чоловіків тільки де хто
носить вкр. вишиту сорочку.
Зі старих людей ніхто не хтів мені про
співати пісень, а з молоді відгукнулись лише
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Що торкається с. Єнікой, то присутність в
ньому, про що згадував вище, мешканців з да
леких балкарських межигір’їв Чеґема, Безінґі,
Хулама і инш., дала мені змогу почути мелодії
цих гірських місцевостей в виконанні старих
співаків: Анахаєва, Мусукаєва і Османа Ку
даєва (пісні праці і історичні).
Найкращий співак Анахаєв, на жаль, був
слабий на малярію, його весь час кидало в хо
лод, до того ж він старий – 72 роки – і тому
неміг мені багато заспівати пісень, але й те, що
він проспівав, має значіння не тільки з боку
мелодії але й тексту, бо співав він пісні часів
поганських і історичних, коли балкарці ще не
були магометанами, а шанували бога «Чопа́»,
якого вони в старовину уявляли собі чи в ка
мінцях, чи в порослі дерев. Цікаво, що і в осе
тин до сього часу шанується це божество під
По змісту ці пісні подібні до Російських.
Див., напр. текст фоноґраф. запис. М. Пятницького «Каролінка» – («Старые песни Воронежской
губ. Москва. 1914 г. Изд. Роберта Кенц.)
7
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назвою «Цопай». Згадую про це тому, що має
мо новий приклад впливу на балкар не тілько
осетинської мови, але й їх звичаєв, і це роскрив
мені в пісні Анахаєв. На жаль він російську
мову знав слабенько, а перекладача в той час
не зі мною не було і коли довелося Анахаєву
самому перекласти на цю мову одну стародав
ню пісню праці «ерірей», то ось що получилося:

була в дощ), а записати ці мелодії хоч би при
близно, що я тоді намагався робити, було не
можливо. Подібну мелодію я занотував потім,
в нешвидкому tempo в с. Білій Річці від співака
Муси Сусаєва.
V. Подорож до нижньої
та верхньої Балкарії
Після довгих, клопітних зусиль, лише під
самий кінець мого пробування на Кавказі,
заходами Нальчицької кооперативної спіл
ки, мені пощастило поїхати в ці, порівнюючі,
далекі місцевости, (90 вер. від Нальчика), які
професор М. Ковалевський котрий хоча тут і
зовсім не був, а їздив в 1884‑6 роках до Верх
нього Баксану (Урусбієво), – рахує за най
давніші оселі Балкарського народу. Це звідсі
ля пішов далі рух до других гірських полонин,
що об’єднав в одну федерацію всі 5 межигір’їв
Балкарії.
З Нальчику я мав рушити разом з коміса
ром в. Балкарії, котрий приїхав сюди по своїх
особистих справах на подводі, але бажаючих
їхать з нами було більше ніж треба, й тому му
сили взяти ще одну підводу, яку на спіх було
улаштовано. Сісти в таку «арбу», де замісць
дошок, по бокам днища арби було вбито де
кілька ломачок, зв’язаних вер’йовкою, – було
небезпечно з фоноґрафом і валками і, як мені
не хтілося їхати, я мусив відмовитися від по
дорожи на такому возі. На решті комісар
погодився взяти мене на свою арбу і, після
8 годинного, нудного чекання, ми рушили в
дорогу. До пізньої ночи йшов весь час дощ і
ми промокли до нитки. Їхати було погано, ко
леса зав’язали в бруднині. Проїхали спочатку
кабардинські великі села: Вільний Аул, Дого
жоуково і ночували  в полонині за Кашкатау,
біля Блакитних Озер.
Я ліг в арбі, решта на мокрій траві на бур
ках. За вохкістю й холодом заснути я не міг.
Коли почався ранок і промінь сонця освітив
поверхи вічних снігів гірської панорами я пі
шов подивиться Озеро, бо їхати далі поки що
було не можна; вийшла оказія: балкарські коні,
розв’язані і не спутані на ніч, втікли по добре

1. «Ой, слушайте, когда наздорова конь
сделал,
Пешие люди ты сделал, дорогой.
2. Ой, пара недружная, сделала друг
друга дружными!» –
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(Думка тут та, що плугатарю, коли йому
було тяжко орати землю, допоміг хтось із сусі
див і це об’єднало обох товаришів.)
В перший раз мені довелося почути в
с. Єнікою старі пастухові мелодії на національ
ному балк. струменті «сабизґа». Сабизґа – це
сопілка, вироблюється з бузини, троску, чи за
ліза, довжиною вона вершків 16–17, зі трома
голосниками, а буває й шість.
Другого нац. струменту «кил-ко́буз» 8 (типа
скрипки з 2 чи 3 струнами і лучком з кінсько
го волосу) – я нігде в Балк. не бачив і думаю,
що цей струмент щезає, (його замінила «гар
мошка») коли не зовсім зник із балкарського
обіходу.
Грали на «сабизґа» Юсуп Султанов і Бі
берт Акаєв, 1-й мелодію «Лез ґордата́рі», а 2‑й
«Сонтажіре» «Чеченча́» (лезґінка) і «Шідак».
На дворі весь час йшов дощ, була вохкість і со
пілка Султанова, тільки що зроблена, від вох
кости дійсно сопла і грала нечисто, за то, коли
принесли стару зроблену з троску «сабизґа»,
то Акаєв чудесно передав на ній смутні мело
дії з ріжними мелізматичними покрасами, чого
не чув я ще яскраво в балк. піснях. На жаль в
мене не було в той раз фоноґрафу (мандрівка
Про «кобуз» див. праці А. Фамінцина «Кобза»; Н. Прівалова і А. Маслова стор. 90–91. – Цікаво, що в Мінусинських інородців також є муз.
струмент комз – балалайка о 2‑х струнах з кінського волосу. Див. т. ХХХІV. Зап. Рус. Геогр.
Общ. 1909. стор. 509.
8
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На решті я опинився в с. Кунюмі. (Звуть
його ще Кунім). Це головний адміністратив
ний центр Верхньої Балкарії. Біля його тут
же скупчилися ще села: Чеґетель, Турухабла,
Фардиґ та инш., всього 10 сел, з яких лише
2–3 росташовані серед високих скель, решта
ж лежить в полонині.
Кунюмом кінчається залюдненість аулів,
що лежать по річці Черек, яка невтомно біжить
по середині Балкарської полонини, кипить,
реве і не дає змоги хоч на хвилину відпочити
від галасу; ви весь час під владою цеї скаженої
річки, яка несе свої чисті, льодові води, що збі
гають з льодовиків, найвидатнійших на всьому
Кавказі. Вище Кунюма самі лише хмурі стрім
чаки й круті, височезні скелі, що, здаеться,
підпірають саме небо... Якось непривітно стає
на серці від цього сірого, холодного, хоча й ве
личного, краєвиду.
В той день, коли я приїхав до Кунюма, було
свято п’ятниця – і нарід був вільний від праці,
бо в будні все чоловіче населення працює на
косовиці в далеких горах, залишаються дома
лише самі жінки.
Комісар зібрав на площі, по балк. «ки
ґиш», народне зібрання, було дуже багато
люду. Мене посадили на почесне місце на
великому каміню, де поруч зі мною сіли й
почесні старі балкарці. Через перекладача я
вітав горців і пояснив їм мету свого приїзду
сюди. Це, думаю, їх трохи розчарувало, бо
вони думали, про це я раніше почув в промові
до мене, – що я приїхав з центру, щоб звер
нути увагу на їх непорозуміння з Кабардою
за землю, про яку кожний балкарець весь час
думає і вірить, що Радянська Влада одбере
від Кабарди частину землі і передасть її в об
робку балкарцям.
Як мені відомо, росподіл всеї землі, в тому
разі й тої, що володіли балкарські таубії (кня
зья) і «уздені» (дворяне) – було зроблено, але
на кожну душу припало по декілька сажнів
(десятина – це роскіш, не відома більшости
балкарців).
Після того як я звернув через перекла
дача увагу балк. на їх рідну пісню, я почув

ІМ

Ф

Е

їм знайомому шляху до дому і нашому візнику
довелося їх розшукувати.
Краєвид, де ми були, чудесний. Величезна
полонина, вся покрита густою травою й квіт
ками. Зо всіх боків оточували нас гор з чина
ровими лісами, що синілі кругом, а внизу ревів
шалено Черек (горна річка). На Блакитно
му озері вода кришталево чиста, вона дійсно
має блакитний колір з зеленоватим відтінком,
кругом почувається запах сіри. Глибина озера
велика і, як кинути на дно каменця, то видко
до кінця, як він йде на дно. На озері плавала
зграя диких качок і комісар, гарний стрілець,
забив 3‑х яких, мабуть, підобрав мирошникбалкарець, що тут живе на млині.
Коні знайшлися і ми рушили далі все більш
посуваючись в гори. Знов потяглися величезні
громади скель (ціли корідори) ріжноманітної
форми. Внизу, по березі Черека, зеленіли ліси,
котрі, чим далі ми брали в гору, стали рідша
ти, чахлі кущі горішини стали зникать, а далі й
зовсім щезли. Ми їхали по новому шляху, про
кладеному років 35 назад на значній височині.
Вниз, де кипить річка, страшно глянути – світ
вернеться. Мені показали ледве помітну стеж
ку на другому боці річки, де пройти можливо
лише одній людині. Це стара небезпечна доро
га, по якій бідні балкарці колись мусили ман
друвати, і, кажуть, були випадки, що гинули й
люди і скотина.
Нова дорога також вимотала з мене всі кіш
ки. Я підплигував з фоноґрафом, якого мусив
увесь час тримати в руках, а моя корзина з
валиками і инш. приладдям билася в агонії...
Чим далі панорама гір все мінялася. Замісць
зеленої травиці на нижніх схилах гір, потяг
нулися одні суворі, безплідні скелі гостро
конусовидної форми. Ми в’їзжали в нижню
Балкарію. Проїхали аул Зілґі, де видко дуже
стару фортецію, історії про яку ніхто з присут
ніх не міг пояснити. Здаля, за сірою громадою
скель, нічого, крім ясного блакитного неба, не
видко, бо й хати в аулах всі зроблені з тако
го ж сірого каміння, як і скелі і зливаються з
ними; тільки иноді зачервоніють дахи мечету
та сельвиконкому.
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Не їм, но від голоду вміраю.
Пробую їсти, но нікчемні зуби
не роздробляють їжи.
		 Не їм, але висхлий
живіт не терпить.
Абаєвим горе я поклав,
За двох моїх дочок кріваву помсту поклав.
Правду кажу в ім’я души мойого батька!
		 В Абаєвих багато є
княгинь в палацах,
		 Я багатьох з них як
табун колись спутував.
		 Моя душа хай буде
офірою шановному ковалеві,
		 Котрому я замовив
міцний, гострий ніж!..

Е

старі балкарські мелодії. Хоча на площі було
дуже багато люду (жінок не було), але співало
всього 6 чоловік, решта усміхалася й мовча
ла. Співали найкращі співаки, але спів був не
такий гармонійний, який я чув у Нальчику і
Білій Річці.
Мені хтілося почути найстародавню піс
ню-танок поганських часів «Ґоллу́», що спі
вався колись в 1-й весняний день; тоді рос
кладалося огнище, навколи ставали й старі
люде й малі діти і всі співали «Ґоллу», ходячи
навкруги огнища. Ніхто мелодії цього танка
не знав з присутніх на площі крім Кемербека
Узюкова, 89 річного діда, котрий, не дивля
чись на свої довгі роки, ясно, с захопленням,
проспівав мені в Фріґійському ладі лише
один куплет 9.
Був уже вечір, подув з гір холодний вітер і
всі розійшлися з площі Чеґетала. Мені одвели
кімнату біля самої річки в хаті заможного балк.
Замаєва і всю майже ніч я не міг заснути, чи
від того, що багато набралося нових вражінь
від дикої сторони, куди занесла мене доля, а
може й сердитий Черек, що ні на хвилину не
припиняв своєї шаленої праці, не давав змоги
відпочити.
Із вікна моєї кімнати, ранком я побачив ви
соку стародавню 5-поверхову кам’яну башту,
що маячила на всю округу. Виявилося, що це
історична башта князів Абаєвих, про яку в
Балкарії вже давно склалася народна пісня під
назвою: «Крівава башта Абаєвих». Привожу
текст пісні, мелодію якої я записав.
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Тепер ця крівава родова помста, подібно
Абаївській, знакає, хоча, як чув я, иноді й досі
крівавий самосуд ще істнує в дикому балкар
ському житті.
Я ходив ранком дивитись як жиють бал
карці. Більшість хатів, ніби наспіх, складено з
каміння ріжної форми, якого взагалі тут безліч
роскидано по аулах. Дах земляний, певніше
кам’яний, покритий землею з порослью трави.
Чимало є хат, де тільки одні двері, вікон зовсім
немає, а як вікно і є, то це просто одвалено з
стінки хати каміння і пророблена маленька дір
ка, куди й виходить дим з пічки. Спеціяльних
димарів на даху хати не завжди можливо було
знайти. Ліжко в багатьох хатах зроблено при
митивно: покладено 2–3 дошки, підперті з од
ного боку камінням, а з другого – деревляною
кривулькою, вбитою в землю, замісць ніжок;
на ціх дошках, де навалено всякого брудного
лахміття і сплять балкарці.
Просто диву даєшся, як можуть живі люде
жити в таких вонючих, темних хатах, де тут
же за перетикою, разом з людьми містяться
кози й овечки!? В середині хати тяжке по
вітря: пахне лоєм, айраном і скотиною. Самі
балкарці так провонялися потом, скотиною
й молоком, що далеко чути від них. Білизни
вони, майже, ніколи не міняють і вона так і
зотліває на них, коли прийде час. Так буває
найбільше в тих аулах, що росташовані серед

«У Абаєвих кріваву башту будують,
Вони кожну ніч одну нетільну корову
ріжуть.
Похребтину шиї старому Атабію
залишають –
Решту ж самі доїдають.
На шийну похребтину дивлюся й бачу,

9
Цікаво, що, коли в балачках зі старими балкарцями, я хтів вияснити, чи були колись у них
охвірування (жертви) богам, – один старий балкарець відповів, що ще з 1353 чи 1345 року балкарці
визнають тільки єдиного Магомета і ніяким другим богам не вірять.
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Головну свою мету – схоплення на фоно
ґраф балкарської поліфонії – я виконав, але
не так як би хтілося, бо в той час все чоловіче
населення було на косовиці і з великими зусіл
лями мені довелося почути (силою притягли
роспорядженням комісара) тільки де кого з
гарних співаків і то похапцем, решта ж була чи
безголоса, чи вороже настроєна до пісні.
Мій старий фоноґраф, може від довгої тря
сучки, вередував, до того ще співаки всі мали
слабенькі голоси, (мабуть стомилися від ко
совиці) так що запис, за де якими винятками,
був не вдалий.
Співи чоловікив підбадьйорили дівчаток і я
почув їх пісню: діти в Верхньому Кунюмі ви
лізли на дах саклі і в унісон співали характер
мелодію в Дорійському ладі («Ой, зеретеґі!»)
яку я й занотував. Всього зібрав я в Балкарії
118 мелодій 10.
В Верхню Балкарію – центр її – с. Му
хол – я мандрував конем, без якого не обій
тися в балкарській подорожі. В цьому селі я
познайомився з найкращим із співаків Балка
рії – Мусою Османовим. Йому зараз 60 ро
ків, але гарний свій голос (тенор) він зберіг до
сього часу і співає старі пісні з любов’ю й натх
ненням, чого так бракує другим балкарськ.
співакам.
В виконанні Османова почувалися вкра
їнські думи з їх нерівномірним речітативним
ритмом. Співак весь час імпровізував і, коли
я просив його повторити знову яку небудь
музичну фразу в пісні, то це була вже зовсім
инша мелодія, а не варіяція попередньої 11. Се
ред співу, перед каденцією 12, Муса вставляв
рецітаційні вигуки, беззвучно, словами, зовсім
так як це робили наши кобзарі і зараз лірники
старого віку.
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високих гір, де, завдяки труднощам зносин з
полонинами, бідне, безземельне населення не
має змоги купувати білизну й одяж. Звідсі
ля й всі наслідки: паразіти, екзема, короста.
Крім того, старий звичай, як і в українців,
обносити всіх гостей однім келехом, що до
сього часу заховався в Балкарії, дає великий
відсоток слабих на пранці. Допомоги ж лі
карської нема в аулах і тільки чарівне гірське
повітря й підтримує балкарця в його тяжкій
долі істнування серед хмурих, безплідних
скель, де нічого не зростає і хліб доводить
ся купувати, міняючи його на скотину. Єдине
багацтво балкарця це його скотарство, що дає
йому змогу виробляти сир і масло, котрі він,
майже, не їсть, а везе на продаж до далекого
Нальчику чи другого якого пункту, щоб ку
пити хліба.
Одяг балк. не відріжняється тут від того,
про що згадував я раніше, тільки бачив я в Б.
чимало дітей, одягнутих в одно лахміття а то й
зовсім голих. Більшість дітей носить на грудях
амулєт «дуа́» (в перекладі колдун). У балкар
ців є таке повір’я: Для того, щоб не захворіти
пропасницею, треба піймати змію, витягти з
неї жало і понести до мули. Той пише на папер
ці закляття і повертає його з жалом. Балкарці
вкладають це жало з закляттям в шкуряний
маленький трьохкутник, зашивають його і ві
шають на шию.
Коли хто захворіє, то лікування дуже про
сте: мула пише закляття і дає хворому з на
казом спалити його, а попіл випити з водою.
Буває й так, що папірець з закляттям кладуть
в деревляну чашку («чіна́к») з водою і, коли
папірець вимокне, хворий п’є ту воду.
Після огляду балкарських хат, я розглянув
старі мечеті в Чеґетелі, Фардиґ і Турухабла і
замалював їх а також і орнаменти на килиму в
Чеґетелівському мечету.
Найцікавійша з архитектурного боку де
ревляна «мінара́» в с. Фардиґ, яка нагадує
наши вкраїнські деревляні дзвониці, що збе
реглися ще в Галичині і на Волині. (На Волині,
в Житомирському повіті, в с. Скоморохах я
бачив подібну стару дзвіницю).

Про музичний бік балкарських народ. мелодій див. мої спостереження в часопису «Музика»
за 1925 рік. кн.
11
Це явище помічено К. Квіткою («М. Лисенко
як збірач нар. пісень», стор. 12) і С. Людкевичем,
ХХІ т. Етноґр. Збір. Львів.
12
Каденція – гармонійне закінчення музичної
думки.
10

92

http://www.etnolog.org.ua

Д жерела до етнографії
(з рукописних архівів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України)

Я не мав змоги, по матеріальним умовам,
більше залишатися в нижній Б., де життя
і побут такі-ж як і в верхній Б., тому, після
огляду де якіх хат в с. Мухолі, найбільшого
в Б. 3‑х поверхового мечету і великого, більш
3 саж. височини старовинного кам’яного
«кєшенє́» (надгробку), де в відтулину видко
мумії та кістяки балкарців, що колись загину
ли від холєри, – я рушив на другій день назад
до Нальчику.
На решті, слід згадати, що по дорозі, в ка
бардинському селі Довгожоукові я записав від
діда Керефова Безруко мелодію закляття «ел
лєр», що співається в Кабарді, коли трапиться
пожежа. В старовину в часи поганства, коли
від удару блискавиці палилося яке помешкан
ня, гасили огонь, як це не дивно, єдиним засо
бом – співами. ґрупа свідків пожежі, в мить
ставала перед запаленим будинком і співала це
закляття. Це потім увійшло в звичай, бо є й
прислівка в кабардинців: «ось уже аш-еллєра
заспівали!»
Також дізнався я від Безруко, що в часи
засухи в Кабарді жінки, дівчата й діти і по
сей час наряжають ляльку великого розміру і
з нею обходять, головним чином, беріг річки
аула, співають закляття (мелодію я записав),
після чого окунають ляльку в воду, а потім
розкладають огнище і з своєчасно заготов
леної колєктивно живности, готують їжу для
всіх, хто брав участь в заклятті. Цим літом,
коли була страшна спека і все горіло в полі і
садибі, діти с. Догожоукова ходили на річку
і, зі співами закляття про дощ, кидали ляль
ку в воду. Цей обряд зветься в кабардинців
«ха́ньце ґуа́ше(а) зе́йша» – в перекладі: «по
дорож з деревляною лялькою». Про подібний
звичай згадують: професор А. Мілєр в книжці
«Из поездки по Абхазіи в 1907 г., стр. 7–8.
СПБ. (1910) і Аракчієв (т. І Московской Муз.
Етноґр. Ком.).
Як в кабардинців, так і в балкарців постій
но згадується в піснях «Орідада» (у балкарців
«Орайда», чи «Урайда»). Після слів вищезга
даного Безруко, Орідада – це герой Кабарди і
нарт (батир). Він, як відомо, був забитий в по
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Такі вигуки помічаю в балкарському вико
нанню лише в тих співаків, про кого самі бал
карці кажуть, що це «мастєр іґрать». (Співаки
Акаєв, Стезов, Анахаєв, Темокуєв).
Для фоноґрафування співу Османова, я
вибрав стару мелодію «Абайляни» («Крі
вава башта Абаєвих»), котру Муса чудесно
мені перед тим проспівав. На жаль, шанов
ний співець мій так роспалився в час співу,
що майже вся голова його з носом влізла в
трубу, за цю останню він ухватився рукою і
мебрана надавила на валок, на якому прорі
залися глибокі смуги. Розуміється, я винен,
що не догледів добре, але чи гарне виконан
ня співака тут було причиною, чи може я був
стомлений, бо ще до фоноґрафування, довго
записував від Османова цікаві пісні, – тіль
ки фоноґрафування Османівського співу ви
йшло невдалим. Акомпанували Мусі старі,
безголосі співаки. Я просив їх окремо мені
проспівати де що з старих пісень, але вони
рішуче відмовились співати при «мастєрє»
(Османові).
В с. Мухолі мені вдалося, крадучись, під
слухати, як співали дівчата пісні в хаті. Фраґ
менти цих пісень, без тексту, я схопив. Співа
лися пісні виключно унісоном, другого голосу
не було чути, як було і в співу дітей в с. Куню
мі, про що згадував вище. Цікаво було б про
стежити, чи співають взагалі балкарські жін
ки на 2 голоси, бо і в с. Біла Річка на весіллі
гурт дівчат співав лише одноголосні пісні.
Але для цього досліду треба зібрати більше
відповідного матеріалу, що було зробити мені
неможливо через умови балкарського побуту.
З 23 одноголосних жіночих балкарських пі
сень в мене є тільки одна колискова, схоплена
на фоноґраф, що співали на 2 голоси жінки
Хамбічі і Фатімат Шахманови, але ці співач
ки походять з роду таубієв (князів) з с. Ху
лам і, можливо, що те, більш менш, культурне
оточення, в якому колись перебували згадані
співачки, мало вплив і на їх виконаннє, яке
ще не може служити доказом того, що просте
жіноцтво в Балкарії співа на два голоси, а не
на один.
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єдинку з руським велетнем, котрий стяв Орі
даді голову 13. Перед початком бійки, Орідада
прохав своє військо, щоб не плакали, коли він
загине, а завжди співали на спомин його такі
слова: «Орідада рі Ма́хо ісумäхоме тöкож», що
визначає: «щасливий шлях, ідем до дому!».
Крім цього, від Безруко я дізнався, що в
старовину в кабардинців істнували музичні

народні струменти: 1) «пшіна жешу х́ а» – де
ревляний 3‑х струновий струмент, подібний до
мандолини, 2) «бжамі» – залізна чи деревля
на сопілка і 3) «сирина» – зурна.
_ _ _
З села Доґожоукова до Вільного Аулу я
мандрував під дощ, а коли наближався до
Нальчика, почалася велика злива; я промок
нув до нитки і вернувся слабим. Як закрию
очі – все стоять передо мною хмурі громади
скель далекої Балкарії з її бідним, темним без
земельним людом...

Літопіс зве Орідаду – Редедею, якого
вбив князь Мстіслав тмутараканський в ХІ ст.
(1022 року.)
13
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АНФРФ ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 63

Хата в Верх. Балкарії.
с. Нижній Конюм. Арк. 17
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АНФРФ ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 63

с. Кашкатау. Балкарія. Надгробок балкарця Чеченова Турменчі,
роблений в с. Шалушке (кабард. село). 1316 год. Арк. 4
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Нижня Балкарія. 1924. Арк. 20

с. Чегетелі. Верхня Балкарія. Арк. 18

96

http://www.etnolog.org.ua

Е

АНФРФ ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 63

ІМ

Ф

Балкар. гори. 1924. Арк. 22

Горішня Балкарія. 1924. Арк. 21
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АНФРФ ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 63

Меджид в с. Фарди́г.
Гор. Балкарія. Арк. 24

«Кешене». с. Мухол.
Долішна Балкарія
1924 р. Арк. 19
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АНФРФ ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 63

Мечеть в с. Чеґет близько с. Куняма –
центра Гор. Балкарії. Арк. 23

ІМ

Балкарська жінка за верстаком вироблює
нитки з вовни. В руках вона держить чоллак
з намотан. нитками.
с. Нижній Конюм. Горішня Балкарія. Арк. 8

[Балкарське ліжко]. с. Фардиг. Верхня Балкарія. Півн. Кавказ. Арк. 13
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АНФРФ ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 63

Чоллак з дерева чінара.
Палка, що вставляється в
середину чоллака, зветься
«чюйке́». Арк. 12
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Кабардинська деревляна молотілка для пшениці
«Бирго-Бирго», «Бірго-Бірго», причипляється ланцюгом до арби.
Виробляється з яблоні, примітивна і замінює собою кам’яну
молотілку для пшениці.
с. Вільний Аулъ, біля Нальчику. Арк. 14

«Бахчіч» (лесница).
Мінара́ возле мечети. Місце для муедзіна.
Мечеть в аулі Біла Річка. Балкарія
(Північний Кавказ). Арк. 16

Балкарська Арба. Верхня Балкарія. с. Чеґитир.
16.VIII.1924 р. Арк. 15
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АНФРФ ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 63

Урчу́к (веретено з намотаною шерстю):
а) нитка; б) намотана шерстяна нитка;
в) орнамент на верхній частині урчука.
В. Балкарія. с. Нижній Кунюм.
Арк. 7

ІМ

Джюн Тарак (А)
№ 1 «Тара́к»:
а) тарак; б) 30 голок наз. темир; в) тарак
аузу (вставляється поміж голок. Він вісить на
кожаному мотузочку («каіш»))
№ 2 «Джія» для розбивки на дрібні (пухові)
частини шерсті. Арк. 11

Тарак (Б). Арк. 9
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АНФРФ ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 63

Кісу́.
2 однакових кісу – А, Б, держаться на 2 мотузках. Арк. 10
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Ковер «Межгіт Киїз».
Орнамент килима в
мечеті. с. Біла Річка.
Арк. 2

с. Біла Річка (Балкарія).
Арк. 6

с. Біла Річка.
Арк. 5
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АНФРФ ІМФЕ, ф. 6, од. зб. 63

Балкарія. Урусбієво (Верх. Балкария). Кавказ. Горский надгробн. памятник.
Перевод: 1)Дорогіе ребята. Уже разсветает, вставайте!
Кому суждено умереть, тому оружіе приготовьте.
2) Если искать бедного, то бедней молодого охотника не будет.
3) Железное ярмо в шею – его ружье.
В кармане у него горелые лепешки.
4) Богачи все жирные коровы режут, а мы, все бедные охотники, от тебя бога
ожидаем помощи в охоте (пісня Орайда Джяним джяшлар). Арк. 1
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Вира ження української ідентифік ації
в міському одязі
(на прикладі життя родин Драгоманових і Косачів)
Марина Олійник
УДК 391(=161.2):316.334.56
У статті розглянуто дифузію традиційного вбрання в реалії урбаністичної культури українського етносу та формати
української ідентифікації в міському костюмі на прикладі персоналій та оточення родин Драгоманових і Косачів.
Ключові слова: українська ідентифікація, міський одяг, європейський костюм, традиційний одяг, народне
вбрання, Драгоманови, Косачі.

Е

В статье рассматривается диффузия традиционной одежды в реалии урбанистической культуры украинского
этноса и форматы украинской идентификации в городском костюме на примере персоналий и окружения семейств
Драгомановых и Косачей.
Ключевые слова: украинская идентификация, городская одежда, европейский костюм, традиционная одежда,
народная одежда, Драгомановы, Косачи.

Ф

The paper deals with diffusion of traditional folk attire in the realities of urban culture of Ukrainian ethnos as well as with
the formats of Ukrainian identification in urban costume by the the examples of personalia and milieu of the Drahomanov and
Kosach families.
Keywords: Ukrainian identification, urban clothes, European costume, traditional garment, folk attire, the Drahomanovs,
the Kosachs.

одягу із широкою палітрою стилів як з визна
ченими ознаками, так і з новими, що чекають
на своїх дослідників.
Нині спостерігається посилення уваги з
боку етнологів та істориків до висвітлення проб
лем урбаністики українських міст [20; 22; 24;
25]. Деякі питання матеріальної культури міс
та опосередковано розглянуто в мистецтво
знавчій площині [21; 23; 27; 35; 43; 48].
Дослідження специфіки трансформацій, які
відбулися при зіткненні загальноєвропейсько
го одягу з українською етнокультурною ре
альністю в другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст., є актуальними завданнями, що й досі
не висвітлені в рамках спеціальної праці. Така
взаємодія відбувалася на кількох рівнях соці
альної структури суспільства. Серед дворян
ства та ширшого загалу міщанства зародили
ся українофільські рухи, які вийшли на рівень
української національної ідеї. «Особливістю
українського історичного процесу є перервність
державної традиції, тому носієм української
культури виступали не легітимні (державні
інституції, національна школа, університети,
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Донедавна вивчення народного одягу спра
ведливо визначало першочергові напрями
етнологічних досліджень матеріальної куль
тури, оскільки він слугував репрезентантом
національної ідентичності. На противагу се
лянському, міський одяг розглядали як резуль
тат запозичення моди, яка була зовнішнім ви
разником загальноєвропейської цивілізаційної
спільноти. Наявність народного вбрання в міс
ті не вивчали належним чином як недостатньо
достовірний матеріал щодо презентації укра
їнського національного одягу. Застосування
таких спрощених схем інтерпретації виводило
з поля уваги етнології як міський загально
європейський одяг, так і елементи українсько
го вбрання в місті. На сьогодні існують лакуни
у відтворенні важливих етапів взаємовпливів
досягнень світових новацій і потужних укра
їнських традицій у системі «людина – одяг».
Наш час яскраво доводить, що українці мають
самобутню етносферу естетичних традицій,
що розвинулися в умовах урбаністичного сус
пільства та виокремилися в національно по
значений напрям розвитку сучасного дизайну
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наукові товариства, громадські об’єднання), а
дворянські “гнізда”, старшинсько-шляхетські й
інтелігентські родини. Відтак постає проблема
роду як системи, що продукує і транслює куль
турні та духовні цінності нації» [40, с. 229].
Такими осередками українства були, зокрема,
родини Драгоманових та Косачів.
У 1859 році Михайло Петрович Драго
манов вступив до Київського університету і
мешкав у Києві до вимушеної еміграції 1876
року. Косачі часто навідувалися до Києва, а з
1899 року переїхали до міста й винаймали жит
ло у дворянина Хитрово на вул. МаріїнськоБлаговіщенській (нині – вул. Саксагансько
го). У цьому будинку нині діє Музей Лесі
Українки [37, с. 9].
Одяг слугував своєрідним етнокультурним
маркером певного часу, його дослідження пе
редбачає опрацювання матеріалу в тісному
зв’язку з біографією його носіїв, тому матеріа
ли Музею видатних діячів української культу
ри є особливо цінними для вивчення.
Джерельна база дослідження складається
з трьох груп матеріалів: писемних, ілюстра
тивних та предметно-речових. До писемних
джерел належать спогади та особисті записи.
Аналіз зафіксованих у них фактів має вагому
цінність як достовірна оцінка реальних подій.
Значна частина таких матеріалів на сьогодні
опублікована [29–34; 36; 39; 42].
Ілюстративний матеріал презентований світ
линами, які мають виняткове значення. Вони
доводять використання конкретних видів одягу
за певних обставин у житті реальних людей, а
не висвітлюють віртуально існуючі пропозиції
на сторінках модних журналів, які не врахову
ють специфіку менталітету жителів різних аре
алів [45; 46]. Експозиція Музею Лесі Українки
представлена фотокопіями оригінальних світ
лин, частина з яких зберігається у фондах Му
зею. До вивчення було залучено також фотогра
фії, надруковані у фотоальбомі Т. Скрипки [41],
який є найрепрезентативнішим щодо біографії
родин Драгоманових та Косачів виданням і міс
тить уперше опубліковані світлини з приватних
колекцій із США, Канади, Швейцарії та Росії.
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Зліва направо: Лариса та Михайло Косачі,
Маргарита Комарова. Одеса. 1889 р.
Архів Музею Лесі Українки
(КН-2257, Фо-113)

Предметно-речові джерела з теми охоп
люють незначну кількість експонатів Музею
Лесі Українки. Загалом експозиція містить
23 предмети, що становлять інтерес для ви
вчення, до того ж 17 із них презентують укра
їнську культуру, а 6 – європейську. В екс
позиції Музею представлено дві крайки Лесі
Українки [13; 14], її стрічку [10], бурштинове
намисто Ізидори Косач [11], вишивку роботи
Лесі Українки [15; 16], дитячу сорочку, виши
ту нею для Михайла Кривинюка [12], зразки
мережок Ольги Косач [7–9] та частини укра
їнського строю кінця ХІХ ст.: крайка [6], жі
ноча сорочка [18], керсетка [17], спідниця [19],
фартух [2].
Загальноприйнятим у вивченні вбрання є
поділ на історичний, що включає загально
європейський, та етнічний одяг. У житті роди
ни Косачів, їхніх родичів та друзів загально
європейський одяг відповідав вимогам часу і

106

http://www.etnolog.org.ua

Трибуна молодого дослідника

с. 133]. На важливість висвітлення цієї теми
вказує Г. Стельмащук: «У ХІХ ст. найвищий
стан українського суспільства, дідична еліта
та інтелігенція піднесли національний стрій до
рівня історико-культурних цінностей. Етнограф
назве цю функцію вбрання національно-визна
чальною» [43, с. 147]. Таким чином, на сьогодні
потребує уваги й дослідження етнокультурний
феномен дифузії українського народного одя
гу в культурне середовище міста. Необхідно
з’ясувати, які внутрішні рушійні сили керували
цим явищем, за яким механізмом відбувалися
зміни в одязі, які етапи цього процесу можна
виокремити. Між прийнятим європейським
костюмом і народним одягом існувала велика
дистанція, подолання якої в умовах поляризо
ваної соціальної структури потребувало часу та
механізму поступового наближення. Одним із
проявів його статусно-змістовної адаптації було
символічне використання одягу простого люду
представниками вищих щаблів суспільства
(аристократією і дворянством), прогресивного
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соціальному статусу, а тому був основним у
презентації персоналій. Проте збереглося чи
мало фотознімків, на яких можна побачити
відомих особистостей в українських народ
них строях чи в його складових, що потребує
спеціальних коментарів. У своїй монографії
О. Вільшанська вказує: «Як вже зазначало
ся вище, переважна більшість городян носила
загальноєвропейський одяг. Між тим доволі
часто на фотопортретах чи колективних фото
бачимо осіб, вбраних у народний костюм. У зіб
ранні творів Лесі Українки вміщено цілий ряд
її фотографій у народному одязі. <...> Воче
видь, серед української інтелігенції існувала
традиція час від часу вдягати народний одяг і
фотографуватися в ньому. Можливо, цю тра
дицію започаткував Т. Шевченко» [22]. Автор
наполягає, що народний одяг не слугував як
повсякденний серед міського населення, проте
«для демонстрації свідомого українства пре
красно підходила вишита сорочка, яку можна
було носити разом з міським костюмом» [22,

Ізидора Косач, Ольга Бронштейн. Київ. 1911 р.
Архів Музею Лесі Українки
(КН-2178, Фо-45)
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дякувала за «чулки», які їй висилала Єлизавета
Іванівна Драгоманова [31, с. 11, 13, 18]. Останнє
фото – любительське, зроблене в умовах реаль
ного життя в Китаєво біля Будинку відпочинку
для вчених, тому пози не мають театральності,
а Людмила Старицька навіть тримає в руках
вузлик-хустинку. Вероніка Черняхівська вдяг
нена в білу сорочкоподібну туніку, оздоблену
українською традиційною вишивкою в техніці
лічильної гладі на рівні грудей і по низу корот
ких рукавів. Безумовно, це – результат впли
ву художніх досягнень народного костюма на
тогочасні модні форми одягу. Ці граничні фо
тографії є дуже показовими з погляду довгого
шляху, що його пройшов народний одяг у про
цесі свого розвитку.
З опрацьованих понад 600 фотографій
близько 100 несуть інформацію про особли
вості використання вбрання з українською
ідентифікацією. Як безпосередні об’єкти ре
тельного вивчення було залучено 89 світлин,
з яких 29 відображають дитячий одяг, 36 –
жіночий, 15 – чоловічий, 9 – модернізова
ні варіанти використання елементів україн
ського вбрання та його нових інтерпретацій у
контексті тогочасної моди. Аналіз інформації
охоплював вивчення комплексу закладених і
переданих на фотографії смислів у контектно
му (подія, людина, реквізит, фон) та контекст
ному (мета, засоби, глядач, інтерпретація)
виразах [47, с. 17]. Усі світлини підтверджу
ють, що в другій половині ХІХ ст. розпочався
процес дифузії українського народного вбран
ня, ареалом побутування якого була сільська
місцевість із традиційним укладом життя, у
соціокультурний простір міста. Одним з адеп
тів цього процесу була українська інтелігенція,
час формування якої збігається з поширенням
української національної ідеї. Цей процес був
історично закономірним і позначився етно
культурним феноменом проникнення народно
го одягу в реалії українського міста. Це від
бувалося в три етапи, що включали:
- конструювання візуального образу;
- використання українського вбрання як
побутового одягу;
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студентства та інтелігенції. Внутрішніми мо
тивами цього стало усвідомлення української
ідентифікації, осягнення якої на духовному рів
ні потребувало матеріального вираження. Факт
носіння українського одягу слід розглядати як
певну посвяту в українство. Фотографування
в народному вбранні ставало демонстраційним
актом – візуалізацією, яка була потрібна люди
ні на психологічному рівні для конструювання
нового формату інтерпретації себе. Враховую
чи, що 90 % інформації людина сприймає через
органи зору, створення зовнішньої моделі, яка
несе в собі основні принципи й засоби форму
вання реальності, має вагоме значення, оскіль
ки будь-яке соціокультурне явище, якщо воно
виходить за межі існуючих канонів, провокує
створення нового зовнішнього образу.
Усвідомлення українською елітою своєї на
ціональної ідентифікації було позначено своє
рідною посвятою в українство шляхом носіння
українського народного вбрання. Опрацьовані
фотографії свідчать про зародження, форму
вання й розвиток на новому рівні цього три
валого в часі процесу. На найдавнішій світлині
1855–1856 років зображено Ольгу Петрівну
Косач у п’ятирічному віці [41, с. 64]. Найближ
че до нашого часу фото датоване 1928 роком,
на ньому зображено Вероніку Черняхівську
з матір’ю і Оленою Пчілкою за два роки до її
смерті [41, с. 108]. Перше постановочне фото
зроблене в київському салоні, коли одержання
зображення передбачало спеціальну підготов
ку: вибір одягу й прикрас, позування під керів
ництвом фотографа-професіонала. Український
образ маленької дворянки презентований ві
ночком зі штучних квітів, вишитою сорочкою,
очевидно, білим по білому, що характерно для
Полтавщини, разками намиста, поясом-край
кою з поперечними смугами фабричного ви
робництва, картатою спідницею європейського
трапецієподібного силуету, що слугує натяком
на народну картату прямокутну плахту, та ди
тячими смугастими панчохами й черевиками.
Мати Ольги Петрівни Косач, вочевидь, лю
била купувати гарні панчохи для своїх рідних,
оскільки в листах до «милої бабусі» Леся часто
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ним станом зображених на цих світлинах осо
бистостей. Фотознімки в українському вбранні
для них мали важливе значення, оскільки гео
графія місць, де вони зроблені, дуже широка.
Доводилося продумувати наперед необхідність
такої фотосесії, спеціально для цього брати
із собою в дорогу всі компоненти народно
го вбрання, які займали чимало місця. Окрім
Києва, фотографії зроблено в Одесі [41, с. 79],
Відні [41, с. 80, 161–162, 207], Варшаві [41,
с. 204], Ковелі [41, с. 166–167, 320] та Криму
[41, с. 169]. Мета створення таких світлин поля
гає в демонстрації української самосвідомості.
З розвитком українського руху покращується
змістовне наповнення фотографій-маніфестів.
Зникають зазначені вище моменти еклектики,
одяг добирається прискіпливо з урахуванням
усіх нормативно-регулюючих правил його ви
користання в умовах традиційної культури. На
багатьох світлинах представлено класичний
варіант українського жіночого вбрання. Най
давніша його форма включала плахту із запас
кою, однак з другої половини ХІХ ст. їх почали
замінювати на зручніші спідниці та фартухизапаски, пошиті майстрами-кустарями з фаб
ричної тканини. Навіть на світлинах реально
го побутового одягу селян та міщан усі жінки
вбрані в спідниці, а використання плахти із
запаскою не зафіксовано [41, с. 368, 465, 499,
514–516]. Фотографії, на яких до комплекту
українського строю включено плахту із запас
кою, було зроблено на початку ХХ ст., коли
поширилося захоплення збиранням історичних
видів народного одягу [5; 41, с. 320–321, 333].
Отже, на всіх інших фото жінок зображено в
спідницях. Найголовнішим компонентом жіно
чого строю була вишита сорочка, яка несе в собі
найдавнішу інформацію про всі етапи розвитку
українського одягу. Вивчення світлин другої по
ловини ХІХ – початку ХХ ст. засвідчило до
мінування сорочок, виконаних у техніці лічиль
ної гладі [5; 41, с. 64, 68, 70, 73, 78, 80, 154,
156–157, 161–162, 166–167, 169–170, 202,
204–205, 207, 253–256, 297, 312, 320–321,
327, 333, 336, 446, 487]. На деяких фотознім
ках можна побачити, що в той час побутува
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- створення нового модного одягу під впли
вом українського традиційного костюма.
На початку першого етапу створення візу
ального образу характерним було поєднання
народного вбрання з елементами загально
європейського костюма. Особливо чітко це
простежується в жіночому одязі, який най
більше представлений у межах матеріалу, що
вивчався, оскільки чоловіки родин Драгома
нових та Косачів проявляли значно менше ак
тивності в цьому напрямі. Немає фотографій
з українською ідентифікацією в одязі в Петра
Антоновича Косача, а Михайло Петрович
Драгоманов зафіксований у вишиванці в по
єднанні з європейським костюмом тільки на
одній світлині. Його дочка Лідія згадує, що
батько вдома «здебільше носив українську со
рочку під в’язаним жилетом із рукавами. Але на
вулицю Драгоманів завжди виходив з накрох
маленим комірчиком, низьким, одвернутим»
[36, с. 289]. Найбільшу активність проявив
Михайло Петрович Косач, про що йтиметь
ся далі. На деяких світлинах Ольга Петрівна
Косач (у дівоцтві – Драгоманова) зображена
в українському строї в поєднанні з модними
криноліновими спідницями [41, с. 68, 70, 73].
Усі інші складові строю витримані в класичній
інтерпретації з обов’язковою наявністю виши
тої сорочки, керсетки, фартуха-запаски, разків
намиста та силянки, що є локальною ознакою.
Слід зауважити, що Олена Пчілка як добрий
знавець символіки народного строю після одру
ження 1868 року фотографувалася з покритою
головою – у хустці [41, с. 70, 73, 77–80, 369].
Тому фото 1867 року, на якому Ольга Петрівна
вдягнена в сорочку з юпкою і спідницею, з на
мистом на шиї і в хустці, найімовірніше, слід да
тувати пізніше 1868 року [41, с. 65]. На кількох
фотографіях видно модні тогочасні аксесуари, а
саме: брошка в Людмили Михайлівни Драго
манової [41, с. 446], медальйон на модній стріч
ці в Олександри Антонівни Косач [41, с. 113],
браслет у Амалії (економка маєтку Косачів)
[41, с. 376] та Антоніни Макарової [41, с. 487].
Так проявляється етнокультурний аспект, який
видає зв’язок з міською культурою та соціаль
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детермінації, часто ці процеси проходили одно
часно, оскільки залежали від готовності особис
тості змінити свій зовнішній імідж прийнятої в
суспільстві соціокультурної презентації «по
рядної людини» на новий – «неблагонадійний»,
«бунтарський», «мужицький», як його оціню
вала офіційна влада. Необхідно зазначити, що
для народного чоловічого, жіночого та дитячого
вбрання адаптаційні процеси функціонування в
умовах міста мали свої особливості. Першими
почали використовувати український народний
одяг як повсякденний чоловіки, надаючи йому
нової урбаністичної ідентифікації. Творцем цієї
ідеї та її реалізатором на практиці став Т. Шев
ченко: «Шевченко не раз змінював свій зовніш
ній образ. І сам фіксував ці зміни в автопортре
тах. Найпопулярнішим виявився останній, на
якому Шевченко в кожусі, смушковій шапці і
з великими народними вусами» [38, с. 465].
Саме він почав поєднувати елементи міського
й сільського одягу для вираження своїх націо
нальних і особистісних переконань. Суспільний
рух національного самовизначення породив
особливий вид моди на етнічне позначення в
одязі. Технічний інструментарій цього процесу
був підготовлений, оскільки українська чоло
віча сорочка відповідала абсолютно всім вимо
гам до тогочасного одягу. По-перше, вона мала
глибоке символічне значення, її історична біо
графія несла в собі пам’ять про славу героїчного
козацтва; по-друге, – за своїми матеріальнотехнічними показниками була зручною в екс
плуатації та ідеально вписувалась у формат єв
ропейського костюма; по-третє, – була гарною
і подобалася жінкам, які часто вишивали сороч
ки для своїх близьких. Таким чином, вишита
сорочка стала місточком, що з’єднав, з одного
боку, українську інтелігенцію і селянство, а з
другого, – європейські й українські соціокуль
турні маркери. Підтвердженням цього слугу
ють численні світлини, на яких чоловіки вдяг
нені у вишиванки та класичні костюми [4; 41,
с. 58, 92, 96, 102, 106, 127, 223, 231, 234, 242,
342, 415, 472, 577].
Інший шлях адаптації проходила жіноча
сорочка, що зумовлено кількома факторами.
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ла довга жіноча сорочка, оздоблена лиштвою
вздовж краю виробу [5; 41, с. 154, 161–162, 169,
207, 223, 320–321, 333, 512].
Щодо чоловічого одягу, то він значно
скромніше представлений у фотографії-мані
фесті, що було компенсовано реальним уведен
ням чоловічої вишиванки в гардероб свідомого
українця в другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. Особливу цікавість викликають світ
лини, зроблені в Одесі 1889 року, на яких зо
бражено Ларису Косач, Михайла Косача та
Маргариту Комарову. Потребує розшифру
вання й пояснення стрій Михайла. Він одягне
ний у вишиванку, штани шаровари, заправлені
в чоботи. Верхнім вбранням слугує плечовий
одяг завдовжки до колін, прилеглого силуету,
із центральною застібкою на п’ять начіпних пе
тель і ґудзиків, які прикрашені сутажем у фор
мі фігурних петель. Пілочка має підріз на лінії
талії, також оздоблений сутажем. Такий кон
структивний устрій нагадує свиту, але остання
за силуетом розширена для зручності рухів, а
цей виріб повторює силует сюртука, за лекала
ми якого він міг бути пошитий. Рукав вшивний
двошовний, оскільки чітко повторює положен
ня руки, окат рукава має класичну форму, по
низу рукава пришито манжет, горловина від
крита з лежачим коміром, що за конфігура
цією нагадує шалевий. На відстані близько
1 см від краю коміра й борта нашито сутаж.
Тканина має атласний відблиск. Вбрання всіх
зображених персон характеризується чітким
дотриманням традиційного стилю, тому інтер
претувати його можна тільки як відтворений
історичний одяг. За своїм зовнішнім виглядом
він нагадує козацький каптан часів гетьмана
Мазепи [1, с. 288; 26, с. 261]. Можливо, цей
каптан був частиною реквізиту фотоательє або
виготовлений на замовлення за зразком. У той
час було модно фотографуватися в українсько
му строї, тому багато ательє мали такі вироби.
На другому етапі дифузії українського
вбрання в соціокультурне міське середовище
розпочалося використання компонентів народ
ного строю як побутового одягу. Між першою
і другою фазою розвитку не існувало прямої
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ців пов’язаний з релігійними святами, а родини
Косачів і Драгоманових були прихильниками й
провідниками ідей секуляризації життя, до нас
дійшла лише одна фотографія, на якій серед
усього товариства тільки Ізидора Косач вбрана
в народний одяг під час святкування на при
роді Великодня 1906 року [41, с. 297]. Водно
час виникає новий урбаністичний варіант «ву
лиці», що передбачає проведення українських
тематичних вечорів або звичайних вечірок, які
за можливістю конспірації від нагляду поліції
супроводжувалися вдяганням українського
одягу. Такі факти підтверджують любитель
ські фотознімки, на яких фотограф спонтанно
зафіксував згадані культурні події [41, с. 173,
223, 333, 405, 555]. На деяких світлинах можна
побачити поєднання елементів жіночого строю,
зокрема запаски-фартуха, з тогочасним мод
ним одягом [41, с. 225, 261, 290].
Відносно сприятливою можна назвати си
туацію щодо застосування дитячого україн
ського вбрання як побутового. Світ дитини,
хоч і був зорієнтований на соціальні стандарти
дорослих, проте поза навчальними заклада
ми формувався залежно від стилю виховання,
прийнятого в кожній окремій сім’ї. Ольга Пе
трівна Косач як знавець і дослідник україн
ської народної вишивки чудово розуміла, яке
важливе виховне значення мало використання
традиційного одягу у формуванні українського
духу. Як відомо, саме дитячі переживання іс
тотно впливають на підсвідому сферу, що, на
думку психоаналітиків, часто визначає пове
дінку людини протягом усього життя. З най
молодшого віку діти перебували в українській
атмосфері, яка наповнювалася яскравими по
зитивними і красивими образами традиційного
народного вбрання. Цю традицію етнопедаго
гіки підхопили й продовжили діти Ольги Пе
трівни Косач [28, с. 198–209]. Світлини, які
ілюструють життя кількох поколінь Косачів,
підтверджують цю тезу. На фотографіях мож
на побачити дітей усіх вікових категорій – від
1 до 16 років, одягнених в українське вбрання.
Одягом для немовлят була сорочка-льоля з мі
німальним застосуванням оберегової вишив
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По-перше, у другій половині ХІХ ст. тільки-но
розпочалися процеси, пов’язані з опануванням
жінками соціального простору чоловіків. До
цього право мати власний світогляд і демон
струвати його у своєму іміджі було закріплено
за чоловіками, традиційно жінки вибудовува
ли презентацію своєї зовнішності винятково
в естетичній парадигмі. По-друге, на відміну
від чоловічої сорочки, яка була інформаційно й
технічно підготовлена до використання в умо
вах міста, жіноча мала багато важливих, проте
архаїчних рис, які гальмували її застосування
на рівні з тогочасним одягом. Багатофункціо
нальність сорочки як натільного й верхнього
вбрання, «сакральність» її конструкції, що не
сла в собі багато магічно-оберегових наванта
жень, накладалися на консервативність жіночої
психології, яка ставала на заваді модернізації
українського вбрання. Жінки почали претен
дувати на новий статус у суспільстві з правом
на фінансову незалежність від чоловіків і реа
лізацію своїх здібностей та амбіцій. Вони пере
творювалися на конкурентів для чоловіків в ін
телектуальній діяльності, опановуючи професії
вчителя, лікаря, інженера. Це потребувало від
жінок бути активними і мобільними не тільки
духовно, але й фізично, тому до одягу висува
лися нові вимоги практичності. У конструктив
ному устрої будь-якого вбрання закладається
його функціональність, а в художньому ви
рішенні – відповідність естетичним еталонам
свого часу. Найзручнішим вбранням стають
блузки і спідниці, які створюють нові можли
вості для комбінування, крім того, порівняно
із сукнями, вони значно практичніші в догля
ді. Оскільки народна сорочка за своїми геоме
тричними параметрами подібна до довгої сукні,
необхідно було трансформувати її за принци
пом існування блузки та зробити завдовжки до
лінії стегон. Такі модернізаційні процеси були
незворотними і сьогодення чітко показує, що
це був правильний і закономірний вито́к ево
люції українського вбрання. Тому на другому
етапі ми спостерігаємо побутування україн
ського жіночого одягу тільки як обрядового.
Оскільки календарно-обрядовий цикл україн
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лася вже не тільки в межах сім’ї, але й увійшла
в офіційне громадське життя широкого загалу,
що заклало підвалини для його майбутньої
ролі в житті суспільства. Красномовним під
твердженням цього є святкування 1 Вересня
2014 року українськими школярами у виши
ванках в поєднанні зі шкільною формою.
На третьому етапі проникнення народного
одягу в культурне середовище міста розпочали
ся процеси трансформації елементів народного
вбрання, що включали, зокрема, виникнення но
вого варіанта вишитої сорочки, яка за своїм кон
структивним устроєм перетворилася на коротку
сорочку-вишиванку, при цьому відбулися зміни
в її конструкції та крої. Висвітлення цієї теми по
требує спеціального дослідження. Також слід
зауважити, що під впливом оригінальних худож
ньо-естетичних форматів українського вбрання
почав розвиватися новий напрям етнічного сти
лю в класичній білій блузі, яка спочатку виникла
як запозичення в жіночому гардеробі з чоловічої
моди і знаменувала рух за емансипацію жінок.
Імовірно, Ольга Петрівна Косач як дослідник
української вишивки, не усвідомлюючи цього,
стала одним з новаторів такого етнонапряму ди
зайну в Україні. Вона була занепокоєна розпо
всюдженням вишивки хрестиком з невластивою
раніше для України орнаментикою «безглуздого
смаку» [28, с. 337]. Ольга Петрівна розуміла,
що розпочалися незворотні етнокультурні про
цеси зустрічі «старої школи» традиційного мис
тецтва з новим стилем модерну, і була оборонцем
класичних здобутків українського стилю від не
безпечного декадентства. Слід зазначити, що на
практиці Олена Пчілка вдавалася до сміливих
експериментів, зокрема використала старовин
ну лічильну техніку вишивки і вирізування для
оздоблення строгого білого коміра, яким при
красила власну чорну ділову сукню, що відо
бражено на світлинах 1912 року [41, с. 100–101,
104]. Очевидно, цю ідею вподобала її донька
Ізидора, яка оздобила чорну блузку аналогіч
но вишитим коміром, що зафіксовано на фото
того самого року [3; 41, с. 334]. Якість світлини
1912 року дозволяє припустити, що білу блузку
на Лесі Українці пошито за європейською модою
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ки [41, c. 202, 229–230]. Вбрання для дітей
двох-трьох років презентовано різноманітними
комплектами. Приміром, дворічна Оксана Ко
сач на фото 1884 року вдягнена в спеціально
виготовлений для маленької дівчинки укра
їнський стрій, який включає вишиту сорочку,
спідницю, вишитий лічильною гладдю фартух,
керсетку; крім того, на дівчині можна побачити
коралове намисто і зав’язану на голові стрічку
[41, с. 253]. На наступній світлині вона вбрана
більш буденно: у вишиту сорочку, прикраше
ну намистом, і спідничку, на голові – віночок
зі штучних квітів [41, с. 254]. Микола Косач
у трирічному віці (1887–1888) зафіксований
на фото в одязі верхнього асортименту – у
свитці з коміром-стійкою, широких штанцях,
заправлених у чобітки [41, с. 284]. У 1911 році
він сфотографований зі своїм сином Юрієм в
аналогічній свиті й кашкеті, а хлопчик зодяг
нений у шорти і темні панчохи, що правлять за
поясний одяг [41, с. 370]. На фото 1912 року
Юрій Косач у вишиванці і шортах з підтяж
ками гуляє на вулиці [41, с. 362], у вишиван
ці, шортах і панчохах можна побачити Юрка
Дегена [41, с. 471]. Цікаво, що на всіх дитячих
фотографіях дівчата, починаючи з двох років,
до вишиванки обов’язково вдягали намисто
[41, с. 427, 436, 465]. Деякі постановочні світ
лини дітей віком 4–7 років зроблені в ательє,
причому дівчаток сфотографовано босими,
очевидно, щоб посилити етнографічний ефект
[41, с. 64, 154, 255, 312]. На зображенні в до
машніх умовах видно, що, напевно, вишиванка
була популярним дитячим одягом [41, с. 336].
Вік 8–12 років презентований на світлині Лесі
з братом Михайлом: дівчинка вдягнена у ви
шиту сорочку з картатим жилетом і спідницею,
що відповідали моді, а хлопчик – у вишиванку,
штани, заправлені в чоботи, двобортний сюр
тук з басонними ґудзиками та коміром-стійкою
[41, с. 155]. Вбрання дітей 13–16 років зафік
совано на світлинах дівчат [41, с. 84, 156–157,
256] та груповому фото учасників дитячого
ранку в Українському клубі, який було від
крито 1908 року [41, с. 233]. З початком його
діяльності виховна функція вбрання реалізува
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чатку ХХ ст., окрім загальноєвропейського
формату, був представлений національним
вбранням. Проникнення традиційного одя
гу в міську культуру відбувалося шляхом
етнокультурної трансформації в три етапи.
На першому етапі вираження національної
самосвідомості передбачало конструювання
візуального образу з маніфестом української
ідентифікації через символічне використан
ня традиційного вбрання. На другому ета
пі відбувалася його адаптація до умов міста
та застосування в повсякденні. Третій етап
ознаменувався початком процесу створення
нового модного одягу під впливом народного
вбрання.

Е

та прикрашено українською вишивкою білим по
білому з використанням техніки вирізування.
Застосування аналогічної практики з досто
вірною фіксацією можна побачити на фотогра
фії Ізидори Косач 1911 року, яка зберігається у
фондах Музею Лесі Українки. Вона вдягнена
в білу блузку, оздоблену лічильною гладдю, а
вздовж застібки виконано мережку білим по бі
лому технікою настилування [41, с. 334]. Ціка
во, що її візерунок повторює мережку на сороч
ці, яку вишила Леся Українка для маленького
Михайла Кривинюка [12].
Отже, на основі опрацьованого матеріа
лу можна дійти висновку, що український
міський одяг у другій половині ХІХ – на по
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Побутування українських тра диційних
свят родинного циклу в умова х наступу
ра дянської ідеології 70–80-х років ХХ століття
Олена Брайченко
УДК 394.2+398.3]:316.75(477)“197/198”
Стаття присвячена вивченню особливостей трансформацій українських традиційних свят родинного циклу в
умовах активної пропаганди радянської ідеології. Досліджено процес запровадження нових радянських свят і об
рядів, а також їх вплив на традиційну обрядовість українців.
Ключові слова: радянські свята й обряди, традиційна культура, трансформація етнокультури, весілля, хрести
ни, поховальний обряд.
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Статья посвящена изучению особенностей трансформаций украинских традиционных праздников семейного
цикла в условиях активной пропаганды советской идеологии. Исследованы процесс внедрения новых советских
праздников и обрядов, а также их влияние на традиционную обрядность украинцев.
Ключевые слова: советские праздники и обряды, традиционная культура, трансформация этнокультуры,
свадьба, крестины, погребальный обряд.

Ф

The article covers the issues of studying the features of transformation of Ukrainian family cycle traditional holidays under
the conditions of aggressive propaganda of Soviet ideology. There has been analyzed the process of introducing new Soviet
holidays and rituals as well as their hold over the Ukrainian traditional rites.
Keywords: Soviet holidays and rituals, traditional culture, treansformations of ethno-culture, wedding, christening,
exequies.

антирелігійний тиск. Усе більше пропагандист
ських завдань було покладено на клуби, бібліо
теки, які, окрім вирішення питань дозвілля,
свят, урочистостей, виконували виховну роль у
формуванні ідеалу радянської людини. Прик
ро, що ці заклади, які повинні нести високі
цінності, не сприяли повноцінному духовному
розвитку молоді: вони створювали спотворене
уявлення щодо інтелектуального, морального,
фізичного розвитку; реалізації творчого по
тенціалу; життєвого самовизначення. Суттєві
зміни в клубній мережі відбувалися у зв’язку з
проведенням різних радянських ювілеїв. Від
криття нових клубів, бібліотек, проведення
ремонтних робіт тощо – усе було присвячено
виключно цим «доленосним» подіям. У період
економічного застою особливу роль відводили
гаслам та популістським ідеям.
Радянське керівництво продовжувало полі
тику насадження власної ідеології, видозміню
ючи лише методи. На зміну активному впрова
дженню «червоних весіль», «червоних родин»
у 1920-х роках, фізичному нищенню україн
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Після періоду «відлиги», епохи шістдесят
ників, 70-ті роки ХХ ст. зумовили низку змін
у формуванні етнічної культури українців.
Застійні явища в економіці країни призвели
до посилення ідеологічного тиску, сумнівних
пошуків «ворогів» побудови комунізму. Цей
період увійшов в історію під гаслом форму
вання «радянської людини» з відповідними
культурними кліше. Радянські традиції, свята
й обряди мали закріпити образ соціалістично
го реалізму, а норми поведінки й мораль віді
грати вирішальну роль у протистоянні двох
систем: соціалістичної і капіталістичної. Така
вертикальна направленість у тлумаченні та
пропагуванні певних моральних норм, етичних
уподобань обмежувала природні трансформа
ції традиційної культури. Очевидно, що це був
найактивніший період ідеологічного наступу
шляхом культурної політики в умовах майже
цілковитої інформаційної ізоляції від світу.
У цей час прийняли й рішення про поліп
шення викладання російської мови в школах та
вищих навчальних закладах. Посилили також
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викорінення “пережитків” минулого, до яких у
першу чергу і віднесли народну обрядовість, та
посилене атеїстичне виховання, яке проводило
ся методами залякування, звільненням з робо
ти тих, хто дотримувався у побуті релігійних
обрядів» [5, c. 11].
Наше дослідження важливе з огляду на те,
що відображає процес розвитку і трансфор
мації родинних обрядів у зазначеному періоді.
Варто простежити весь комплекс природних
та штучних чинників, що вплинули на куль
турний розвиток загалом, а особливо ті, які
стали причиною докорінних змін у свідомості
українського народу. Зауважимо, що остан
нім часом розвинена система засобів масової
інформації (кіно, телебачення, радіо, періодич
ні видання тощо) впливає на свідомість і від
верто маніпулює громадською думкою. ЗМІ
можуть поширювати відверто неправдиві або
ж неперевірені, вирвані з контексту обряду
відомості про традиційні українські звичаї,
які разом із залишками елементів радянських
обрядодій та новотворами сучасного часу ста
новлять специфічну (не завжди привабливу)
картину сьогоднішньої повсякденної святкової
культури українців. Таке спотворене інформу
вання впливає на наші уявлення, моральні й
етичні норми, а в підсумку визначає не лише
суспільне відношення до того чи іншого питан
ня, але й поведінку.
Необхідність подібного дослідження зу
мовлена й іншими потребами. Зокрема, не
достатньою об’єктивністю праць радянського
періоду, присвячених вивченню даної темати
ки, у яких основну увагу сконцентровано на
питаннях творення нової радянської обрядо
вості в селах та містах. Аби краще зрозуміти
культурні процеси в нових умовах на початку
ХХІ ст., потрібно простежити трансформації
традиційної культури, що виникли під дією
природних і штучних чинників (під штучними
чинниками маємо на увазі такі, що витворені
радянською культурною політикою).
Отже, 1970–1980-ті роки ознаменовані
новими тенденціями в різних галузях куль
тури, котрі значною мірою позначилися й на
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ського населення в період Голодомору 1932–
1933 років та голоду 1921–1922 й 1947 років,
партійній чистці 1937 року прийшов період
зомбування мас. За п’ятдесятирічну історію
існування Радянського Союзу все ще не було
сформовано «ідеального» покоління з радян
ськими святами, звичаями, обрядами та психо
логією радянської людини. Тому 1970-ті роки
стали періодом атеїстичної пропаганди, різно
манітних лекцій, роз’яснювально-виховних ро
біт, запровадження нової обрядовості.
З метою зміцнення зв’язків усіх народнос
тей Радянського Союзу, формування загаль
них культурно-моральних основ суспільства
розробляли і впроваджували свята й обряди
не лише на рівні відзначення широкими вер
ствами державних подій, але й родинного
циклу. Зрозуміло, що певні родинні свята до
1970-х років уже були викорінені або ж, які
умовно вважали нелегітимними, а саме: об
ряди хрещення, вінчання, Різдвяні та Вели
кодні свята. Однак вони й надалі «жили» в
українському суспільстві. Ці свята дослідники
радянського періоду розглядали лише як пе
режитки минулого. Побутування традицій
них українських свят у суспільстві дослідни
ки означеного періоду замовчували, оминали
або ж вивчали лише фрагментарно (тобто ті,
котрі були «позбавлені релігійного змісту»).
Однак це не зменшувало їхньої ролі та значен
ня в житті людини.
Сьогодні важливо достеменно знати про
реальну глибину збереженості, трансформацій
обрядів родинного циклу свят та їх значення в
суспільстві 1970–1980-х років. Переосмислю
ючи динаміку змін у культурі, варто враховува
ти багато історичних чинників, а саме: приско
рена індустріалізація, глобалізаційні процеси,
що стали причиною швидких, але умовно при
родних змін у культурі етносу, обрядовості, по
буті тощо. На думку А. Темченка, «за допо
могою обряду створюється загальна життєва
модель людини, яка полягає у констатації періо
дичності її існування» [46, c. 103].
Також украй важливо враховувати зна
чення радянської пропаганди, спрямованої «на
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були традиційні українські свята й обряди,
особливо ті, що тісно поєднані з релігійними,
хоча вони й далі побутували серед населення
УРСР. Особливу увагу дослідники зосереджу
вали на світських святах, котрі, хоча і перепліталися з календарною обрядовістю, усе ж
таки були спрямовані на досягнення резуль
татів трудовим, комуністичним колективом, а
також засвідчували відданість партії [40].
Поступово з’являлися нові рубрики в газе
тах, журналах: «Нові звичаї – нові обряди»,
«Новий час – нові обряди» тощо. У виданнях
цього періоду описаний масив традиційних
українських свят, які подані для висвітлення
процесу трансформації давніх свят у «нові ра
дянські свята». Пильний читач міг прочитати
те, що так жорстоко викорінювали одразу ж
після встановлення радянської влади й знищу
вали, нівелювали різними методами [22–24;
32]. Наукові праці, спрямовані в першу чергу
на вияв нових радянських свят та обрядів, на
писані на прикладах повсякденного життя, як
правило, робітничого класу, оголошеного про
відником радянського суспільства, тобто на
основі міського середовища [17; 36; 48]. По
зитивним явищем наприкінці ХХ ст. стало те,
що, вивчаючи сучасні процеси творення ра
дянської культури, учені мали змогу приділити
увагу дослідженню всієї святково-обрядової
культури українців, сформованої віками. Тому
на особливу увагу заслуговує колективна пра
ця науковців Інституту мистецтвознавства,
фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильсько
го [44], у якій автори простежили зміни тради
ційної культури українців з кінця ХІХ ст. і до
80-х років ХХ ст.
У цей період радянська наука розширила
свої межі досліджень – з’явилися праці з ви
користанням нових засад та методів. Варто
наголосити і на ґрунтовних емпіричних до
слідженнях Б. Грушина. Радянський учений,
соціолог, філософ, він чимало праць присвятив
вивченню масових форм життєдіяльності су
спільства, масової свідомості, суспільної дум
ки, ідеологічних процесів, функціонування за
собів масової інформації, а також формування
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етнокультурі українців. Це період формуван
ня, запровадження та пропаганди нової об
рядовості, а розвиток сімейно-громадської
обрядовості 1970-х років було поставлено на
державну основу [44, с. 181–212].
Дослідники, філософи, соціологи, тео
ретики радянської ідеології (Д. Угринович,
Д. Генкін, В. Толстих, А. Харчев, К. Жигуль
ський), а також фахівці з радянської обрядо
вості, етнологи, культурологи (Л. Тульцева,
М. Корецький, Я. Білоусов) аналізували
нову радянську обрядовість, її відповідність
сучасним запитам держави. Учені висвітлю
вали проблематику поширеності тих чи інших
радянських свят, їх роль у формуванні ра
дянського світогляду та значення для єдності
республік Радянського Союзу. У наукових
роботах автори зосереджували увагу на фор
муванні радянських звичаїв та обрядів, котрі
передусім мали масовий характер. Дослід
ники зазначили, що з 1960‑х років масового
поширення набули видовищні свята – ювілеї,
річниці, декади народної творчості, спортив
но-художні виступи [див.: 20].
Доробки вчених радянського періоду мають
неабиякий фактично-теоретичний матеріал,
який розкриває всю сутність радянської куль
турної політики, уможливлює виокремлення
найхарактерніших рис суспільної моралі, офі
ційної ідеології тощо. Праці радянських уче
них, приміром, В. Руднєва і Д. Угриновича [42;
47], побудовані на критиці релігійних традицій,
розкривають важливі елементи цих традицій, а
також ілюструють основні акценти нової ра
дянської святковості й обрядовості. Радянська
влада справді впроваджувала нову культурну
політику, яка повинна була витіснити, а інколи
і штучно підмінити колишні свята та обряди на
нові, згідно з положеннями комуністичної ідео
логії. Цінними є фактичні матеріали, зібрані на
основі польових досліджень в Україні у другій
половині ХХ ст., із залученням рукописних
джерел та архівних матеріалів [18].
Світоглядні функції соціалістичної ідеології
докладно описала Н. Романова [41, c. 81]. Од
нак поза увагою вчених, із зрозумілих причин,
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сімейно-громадських свят та обрядів упро
довж ХХ ст., а також історію формування
родинних свят знайдемо в книзі «Свята та об
ряди радянської України» [43].
Питаннями збереження, функціонування
та трансформацій традиційної культури в умо
вах існування радянської влади цікавляться і
сучасні дослідники. І цілком виправдано, адже
сьогодні вкрай відчутні наслідки радянської
політики в галузі культури. Ці проблеми у сво
їх наукових доробках висвітлювали В. Бори
сенко, Г. Скрипник, О. Курочкін, Ю. Каганов,
О. Кісь, В. Наулко, В. Кушнір, О. Осипчук,
Н. Петрова, О. Пенькова.
З’являються роботи, котрі заповнюють
прогалини у вивченні взаємодії нових радян
ських свят з повсякденним життям українців
середини ХХ ст. Передусім це праця О. Пень
кової. У дисертаційному дослідженні авторка
підняла маловивчені питаня змін святковообрядової сфери під впливом комуністичної
ідеології; проаналізувала трансформацію ве
сільної, поховально-поминальної обрядовості
населення східної України [38].
Питання збереженості традиційних обрядо
дій упродовж ХХ ст. в колі зацікавлень і на
уковця О. Боряк [10]. Через призму польових
досліджень, зафіксованих спогадів респонден
тів учена проаналізувала ступінь збереженості
та функціонування обрядів і звичаїв у ХХ ст.
Такий фактичний матеріал має неабияку цін
ність, адже виявляє стійкість певних елементів
традиційної культури щодо нововведень.
Деякі питання механізму та етапів упрова
дження нової радянської обрядовості в УРСР
побіжно розглянули А. Аль-Анні й Н. Кузі
на [1]. Автори дослідили способи впроваджен
ня нових елементів радянської культури, однак
поза увагою залишилися питання діяльності
традиційної.
У колі зацікавлень дослідниці В. Бори
сенко перебуває динаміка змін побутування
весільного обряду. На прикладі с. Івча Літин
ського району Вінницької області вчена дослі
дила особливості трансформації цього обряду
впродовж сторіччя [7].
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колективної свідомості [див.: 14]. Це один з
небагатьох дослідників, який намагався про
вадити теоретичні дослідження відповідно до
глобальних запитів часу, а не лише керівни
цтва партійної верхівки. Водночас його роботи
мали неабияке значення для розуміння форму
вання суспільної думки, загальних культурних
тенденцій у межах цілого регіону і навіть дер
жави. Цікаво, що отримані результати, після
проведення ним соціологічних опитуваннь се
ред жителів республік Радянського Союзу не
відповідали дійсності і лозунгам КПРС.
За Н. Громовою, праці радянських учених
можна умовно поділити на дві групи. Перша
група – праці, що містять питання щодо фор
мування нових радянських обрядів, друга –
дослідження традиційної («дожовтневої») об
рядовості [13].
Стосовно надбань українських учених да
лекого зарубіжжя, то С. Килимник, О. Ко
шиць, М. Номис [19; 21; 35] у своїх публі
каціях неодноразово виявляли інтерес до
традиційної української культури. На жаль,
але і ці праці, зведені до висвітлення тради
ційних свят чи обрядів, здебільшого виявля
ють фактичний матеріал. Адже учені не мали
можливості повною мірою використовувати
всі методи досліджень етнологічної науки
(маємо на увазі метод власного спостережен
ня, інтерв’ю, анкетування).
Питання культурних деформацій у роки
сталінізму досліджував В. Нолл, який сфор
мував думку про катастрофічні наслідки для
української культури політики радянської
влади. Він запропонував умовний поділ ре
пресій, знищення елементів культури з по
дальшою метою творення нових культурних
норм: фізичне знищення; загроза фізичної
або психологічної розправи; розвиток пара
лельної культури [34].
Неабиякий інтерес становлять праці вче
них, котрі вивчали, порівнювали функціо
нування нових радянських і традиційних
українських свят й обрядів. Зокрема, це на
працювання О. Кувеньової, О. Курочкіна,
В. Келембетової. Докладний опис проведення

118

http://www.etnolog.org.ua

Трибуна молодого дослідника

колективах, фабриках, заводах, колгоспах,
радгоспах створювали групи сприяння впро
вадження радянських традицій, свят та обря
дів [43, с. 191–264].
У доповіді П. Шелеста на ХХІV З’їзді
КП УРСР було наголошено на необхідності
надавати більше уваги впровадженню нових
радянських обрядів, урочистому відзначенню
важливих подій у житті людей [27]. Таки
ми подіями були: офіційна реєстрація шлюбу,
урочисті зорини, звіздини, іменини, зірчини,
ювілейні дати, прийняття до комсомолу; офі
ційні державні – річниці Жовтневої револю
ції, створення СРСР, виконання п’ятирічок,
свято обжинок, 8 Березня, День Перемоги,
День Радянської Армії, 1 Травня тощо.
Застійні явища в економіці, які ще не були
настільки очевидними, керівництво країни на
магалося приховати за ще більш піднесеними,
пишними святкуваннями. На особливу увагу
дослідників заслуговують спеціально розроб
лені ідейні свята, що безпосередньо були до
тичні до приватного й родинного життя.
Принциповим нововведенням досліджу
ваного періоду в царині сімейної обрядовості
було будівництво Палаців урочистих подій.
Створення матеріального підґрунтя сприяло
швидшому поширенню та легшому сприйнят
тю радянських нововведень. Тому традиції
пишного святкування з офіційними урочис
тостями глибоко вкоренилися у свідомості
населення. Перший такий державний заклад
було відкрито 1959 року в Санкт-Петербурзі,
а вже наступного року розпочав свою робо
ту Палац одружень у м. Києві [50, с. 106].
Зауважимо, що населення легко сприйняло
це нововведення, адже державна реєстра
ція шлюбу була обов’язковою, а урочистості
в нових палацах сприяли остаточному витіс
ненню обряду вінчання. При Міністерстві
побутового обслуговування УРСР 1978 року
створили обрядову службу, яка взяла на себе
турботи з організації сімейних свят. Окрім
того, було організовано спеціальні крамниці
для молодят, де робили закупи як дефіцит
них, так й обрядових товарів (рушники, імен
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Попри значну кількість напрацювань, мало
досліджуваними залишаються питання накла
дення, взаємопроникнення та паралельного іс
нування традиційної культури та сформованої,
як правило, нав’язаної, радянської обрядовості.
Питання культурних трансформацій у радян
ський час потребують ретельного дослідження
етнологів, соціологів, істориків, культурологів.
Адже ті зрушення, що відбулися у свідомості
та підсвідомості українців в умовах нав’язливої
радянської ідеології, порушили безліч процесів
у культурі, побуті, поведінці, моральних сте
реотипах, уявленнях тощо.
Цікавими в цьому напрямі є напрацюван
ня О. Бартащук. Вона вкотре звернула увагу
на наслідки запровадження радянської обря
довості, які призвели до розмивання та руй
нування традиційної культури, що, на думку
багатьох компартійних ідеологів, була виявом
релігійних забобонів та пережитків експлуа
таторського минулого [2]. Авторка досліджує
шляхи еволюції традиційної культури україн
ців Поділля, появу нових обрядів та звичаїв.
Таким чином, для вивчення питань побу
тування родинних традиційних свят в умовах
наступу радянської ідеології ми маємо досить
потужний арсенал фактичного матеріалу, ар
хівних даних, наукових праць, однак відчут
ний брак аналітичних праць та досліджень, які
б сприяли розумінню трансформаційних про
цесів у культурі.
У 1969 році при Раді Міністрів УРСР
створили урядову установу – Комісію по ви
вченню і впровадженню нових громадянських
свят і обрядів [9, с. 101]. Така установа була
покликана здійснювати контроль над виява
ми святково-обрядової діяльності населення
і викорінювати етнічну культуру українців,
формувати радянську людину з відповідними
шаблонним мисленням, уподобаннями, обря
довістю. Комісія розробила і поширила типо
ві конкретні рекомендації, що стали основою
для відповідних церемоніалів на всій території
України. Яскравим виявом діяльності Комісії
стали 1970-ті роки [49]. Для ефективнішої
роботи Комісії на підприємствах, виробничих
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розпочалася процедура регламентування та
насадження родинної обрядовості.
Державні структури взяли на себе головну
роль – обслуговування весіль, виготовлення
атрибутики, символіки, одягу [9, c. 101]. Звіс
но, що такий підсилюючий компонент сприяв
швидкому запозиченню розробленого радян
ського обряду весілля і трансформацій тради
ційних елементів.
Приміром, у Горохівському районі Волин
ської області 1971 року весіль, відповідно до
нових обрядів, провели 434, проводів до ар
мії – 148, проводів на пенсію – 24, реєстрацій
новонароджених – 64 [30, c. 97].
Ще з 1950-х років запровадили пропаган
ду «комсомольського весілля». Молодятам
пропонували брати шлюб у клубі, від колгос
пу дарували пишні подарунки, а до весілля
залучали самодіяльних митців. Але такі ве
сілля були епізодичними. Проте в селах усіх
регіонів України ще в 70–80-х роках ХХ ст.
співали багато традиційних весільних пісень,
тому атрибутика весілля збереглася [9, c. 99].
Комсомольські весілля були далекими тради
ційному обряду, навіть суперечливими, і тому
не прижилися в суспільстві. Цьому сприяла і
їхня абсолютна штучність та надуманість еле
ментів обряду. Хоча в містах такі нововведен
ня сприймалися краще, тому й швидше прони
кали в життя.
Звісно, довгі десятиліття матеріалістично
го світогляду, переслідування за дотримання
релігійних обрядів призвели до знищення ба
гатьох урочистих елементів, інші ж символи
та атрибути були замінені на радянські або
вирвані з контексту архаїчного комплексного
обряду. Згідно з твердженнями дослідників,
у 1970–1980-х роках українське весілля ще
зберігало традиційні елементи, але вже ак
тивно входили в побут рекомендовані сценарії
урочистої реєстрації шлюбу.
Викликає значний інтерес стаття В. Зай
ченко, яка на основі польових записів весіль
них обрядів порівняла два весілля 1925 та
1980 років [16]. Весілля 1980 року – при
клад трансформацій традиційної культури та
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ні зірки, прикраси, весільні запрошення, аль
боми, обрядовий хліб). У 1976 році в Києві
створили першу в Україні спеціалізовану фір
му обрядових послуг «Свято» [44, c. 11]. По
ступово кількість таких фірм обраховували
десятками. Молоді із задоволенням їх відвіду
вали. Влада вдало використовувала еконо
мічну ситуацію у своїх інтересах. Прикметно,
що інші громадяни не могли вільно зайти та
придбати будь-що з асортименту згаданих
магазинів.
Для проведення родинних урочистостей
та важливих подій вищезгадана Комісія роз
робила кілька варіантів. Для цього залучили
науковців, письменників, котрі прагнули по
єднати елементи традиційної культури з ра
дянською. Звісно, що не всі запропоновані
ідеї були вдалими, хоча декотрими з них і до
сьогодні послуговуються працівники РАГСів,
а певні елементи розроблених сценаріїв насе
лення використовує і донині.
Одночасно з упровадженням радянської
моделі реєстрації шлюбу, пропозиціями спе
ціальних весільних обрядів рекомендували і
послуги ведучих весіль (тамада). Залучення
спеціальних організаторів-розпорядників, хо
рових колективів, вокальних квартетів збага
чувало свято, робило його більш урочистим та
знаковим (у столиці та великих містах). Од
нак якщо участь у цьому приймали аматори чи
колективи, які лише копіювали столичні ан
самблі, – ефект був протилежний. Особливо
активно держава втручалися в побутове життя
громадян під гаслом боротьби з алкоголізмом
(1985–1988 рр.). Забороняли встановлювати
саморобні конструкції – шалаші. Такі тим
часові споруди необхідно було замовляти в
райпобуткомбінаті. Служба останнього до
бровільно-примусово «забезпечувала» весілля
оркестром і тамадою [8, c. 87].
Вплив ідеології позначився і на родинних
святах. Незважаючи на те що до 1970-х ро
ків майже сформували радянський календар
святкувань, у якому взагалі не існувало сімей
них свят (навіть 8 Березня було наповнене со
ціальним та політичним змістом [12, c. 219]),
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було можливо за умов тодішнього часу. Збе
реженість традиційної структури українського
весілля засвідчує і Т. Леньо, дослідивши об
ряд на основі зібраних польових матеріалів у
2007–2011 роках на Закарпатті [28].
Подібно до обряду весілля, було розробле
но і спеціальну публічну церемонію Урочистої
реєстрації новонародженого в РАГСах та Па
лацах урочистих подій. З 1970-х років майже у
всіх обласних та районних центрах відкривали
відділи обрядових послуг. Цю обрядодію ре
кламували в ЗМІ, шляхом написання статей
і матеріалів про щасливі родини, які мають
можливість святкувати народження дитини
урочисто, а головне – разом із громадою.
У 1980-х роках до «списку» впроваджен
ня нових свят додали нові – поширення
форм безалкогольного дозвілля. 28 травня
1985 року було затверджено план заходів, що
містив розробку рекомендацій із проведен
ня урочистостей, пов’язаних з організацією
весіль, народження дитини, проводами в ар
мію, ювілейними датами тощо, маючи на меті
виключити вживання спиртних напоїв [26].
Важливість боротьби з алкоголізмом, звісно,
ніхто не заперечуватиме, але методи, які при
цьому використовували в 1980-х роках, були
досить сумнівні. Безцеремонне втручання
«борців за тверезість» ще більше порушувало
межі особистого простору. Підтвердженням
цьому є той факт, що 1986 року в УРСР роз
робили зразкові сценарії обрядових урочис
тостей реєстрації шлюбу, з нагоди народжен
ня дитини, проводів до лав Радянської Армії,
де було наголошено на необхідності розмежу
вання, відокремлення від родинно-побутово
го звичаю відзначати важливі життєві події
святковим застіллям [39]. У цих розробках
Комісії зникли назви «весілля», «народини»,
які замінили чужим і незрозумілим за сут
тю «післяобрядовим святкуванням», звівши
більшу частину свят родинно-обрядового зви
чаю до мінімуму.
Пропонували урізноманітнювати родинні
свята конкурсами, забавами, міні-вікторина
ми, іграми, промовами таким чином, щоб весе
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її функціонування в умовах уніфікації свят
радянською владою, у тому числі й родинних.
Зі вищезгаданих записів обряду весілля ді
знаємося, що обряд сватання був дуже обме
жений: наречений разом з матір’ю та бабусею
ходили до нареченої, замість хліба брали із со
бою паску, яку на знак згоди розрізала нарече
на [16, c. 56]. Отже, спостерігаємо збережену
роль обрядового хліба та комунікацію через
його прийняття. Однак увесь обряд зі свата
ми вже не зафіксовано. Можна простежити,
що заручини стають подією для вузького кола
найближчих родичів. Водночас характерно,
що звичай сватання, який вигляд він не мав
би – від традиційного зі сватами, усталеними
діалогами і до спільної вечері та знайомства
батьків, – зберігався впродовж усього ХХ ст.
й «живе» донині.
До весілля випікали коровай. Після при
готування відбувалася гостина, на якій спі
вали українських народних пісень. Коровай,
обрядове печиво та хліб були та є символами
майбутньої долі нової сім’ї, запорукою їх щастя
та добробуту. Змін зазнавали весільні страви,
їх кількість та різноманітність. Готували нові
салати, бутерброди, випікали нові види печива
та тортів.
Перший день весілля розпочинався з при
їзду молодого до нареченої, де дівчата-дружки
за викуп пришивали молодому весільні квіти
перед поїздкою до РАГСу [16, c. 56]. Урочиста
радянська реєстрація шлюбу передувала свят
ковому застіллю. Після реєстрації відбувалося
застілля в домі молодої. Другий день святку
вань проводили в будинку нареченого, куди
молодь приносила «сніданнє». Третій день, по
завершенню робочого дня, святкували гамір
но, із жартами, «циганами» [16, c. 56]. Саме
другий і третій дні мали багато архаїчних особ
ливостей, відіграючи важливу розважальну,
комунікативну роль у зближенні двох родів та
формуванні нової родини. Отже, батьки, роди
чі молодих прагнули використати максималь
ний арсенал традиційних атрибутів, символів,
обрядів весілля, щоб забезпечити щасливе по
дружнє життя, проте в тих межах, у яких це
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роджених, хоча робили це таємно, приховано.
Так, на Харківщині відсоток хрещень новона
роджених становив 50 % – 65 %, на Донба
сі – 23 % – 50 % [38, c. 15]. Це при тому,
що офіційна статистика не може повністю ві
добразити реальну ситуацію. Багато обрядів
хрещення проводили секретно, навіть від дея
ких членів родин. Популярною була гостина з
приводу народження чи хрещення дитини, що
мала небагато ознак традиційного обряду, але
певною мірою відображала ментальність, ети
кет.
У ці роки традиційні хрестини намагалися
знову, як у 1920–1930 роках, штучно пере
творити на «свято іменин», або ж «зорини»
чи «звіздини». Жителька с. Неграші Надія
Бугаєнко згадувала: «Багато людей хрестило
дітей, але так, щоб ніхто не знав, то в сімдеся
тих я їздила в Київ на “звіздини” до подруги.
В нас то так не дуже були вони популярними,
а в Києві десь рік чи два трималися, але й то,
дуже швидко забулося» (БНП). Попри це,
батьки все одно зверталися до церкви, щоб
охрестити дитину. Сила традиції, помножена
на страх за долю дитини, спонукала батьків
шукати різних способів, аби охрестити нащад
ка. Траплялися і таємні випадки охрещення.
Для цього обирали церкву з іншого району або
й навіть області. Обряд могли провести і вночі,
і вдома. Свідченням цьому є польові записи,
архівні матеріали. Приміром, в інформаційних
зведеннях про дотримання законодавства з
релігійних культів у Кам’янець-Подільському
районі за 1972 рік містяться відомості про те,
що «на місцях є випадки підпільної релігійної
обрядовості». До таких насамперед належали
хрещення та святкування дат народного кален
даря в родинах з дотриманням традицій [2].
З родинами проводили бесіди, а дітей із цих
сімей піддавали публічному осміюванню тощо.
Траплялися випадки, коли комсомольські ак
тивісти приходили в дім для перевірки наяв
ності в оселі ікон, і чи не дотримується релігій
них обрядів родина.
Народну традицію кумівства було немож
ливо викорінити, адже це не лише шаблон
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лощів було вдосталь і без алкоголю. Ці ігрові
забави в обряді весілля міцно вкоренилися і
продовжують побутувати й сьогодні. Безал
когольні обряди були зведені до бюрократич
них процедур, показових урочистостей. Однак
уживання алкоголю не припинилося, кількість
спиртних напоїв не зменшилася. Спиртні напої
почали активно виготовляти в домашніх умо
вах (їх розливали в чайники, самовари). На
селення умовно, так би мовити, «грало в гру»
з представниками відомств, культурних закла
дів, громадських організацій, дружинниками,
метою яких було стеження за дотриманням
принципу безалкогольного святкування. Во
сени 1988 року безалкогольну кампанію згор
нули. Варто зауважити, що питання культури
вживання алкоголю активно порушувала саме
держава, з огляду на «піклування» радянськи
ми людьми.
Варіантів обряду урочистостей із приво
ду народження дитини було кілька. В одних
сценаріях пропонували залучати місцевих піо
нерів, які мали висаджувати на знак пошани
дерево в парку, дарувати значок з радянською
символікою новонародженому, в інших – за
прошувати місцевих передовиків виробництва
тощо. Попри це, на відміну від весільного, такі
обряди не прижилися і дуже швидко вийшли з
побутування. Безумовно, що подібні варіанти
урочистого святкування народження дитини
цілковито суперечили традиційній культурі,
де новонародженого, так само, як і породіллю,
намагалися в будь-який спосіб оберігати на
віть від найближчих родичів, не кажучи вже
про чужих людей. Запропонований державою
церемоніал протирічив архетипам свідомості
українців. Ці факти є свідченням того, що на
прикінці ХХ ст. етнічна культура позбувалася
зовнішніх елементів обрядів, ритуалів тощо. Її
основи – мораль, світобачення, правила пове
дінки, ставлення до навколишнього середови
ща, принципи родинних взаємозв’язків – усе
ще залишалися важливими.
Попри заголовки на шпальтах газет про
подолання релігійних пережитків, досить ви
соким залишався відсоток хрещень новона
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від шкідливих ідеологічних, зокрема релігій
них, нашарувань» [45].
У 1970–1980 роках активно запроваджу
вали ритуал громадянського похорону. Він
набув поширення серед здебільшого місько
го населення, проте одночасно функціону
вав і з традиційним комплексом поховальних
звичаїв. Так, разом зі зменшенням кількості
випадків відспівування небіжчика в церкві,
з’явилися випадки заочного відспівування [15,
c. 72–78]. Щоб подолати «релігійні звички»,
пов’язані зі вшануванням померлих, місцеві
обласні й районні виконкоми періодично роз
силали листи, у яких рекомендували силами
громадськості приводити до порядку кладо
вища перед Днем Перемоги, у такий спосіб
перетворюючи народні «проводи» в дні пам’яті
воїнів і всіх померлих [30, c. 100–101]. Такі
громадські прибирання, з одного боку, мали
позитивно впливати на молодь, адже часто на
прибирання збиралися громадою міста чи села,
з другого, – порушувалася приватність тради
ції поминання душ померлих після Великодня,
знаної в народі як Проводи, Гробки, Могилки.
Про стійкість елементів, а то й ціло
го комплексу поховального обряду в різних
регіонах України свідчать не поодинокі роз
відки вчених. Наприкінці 90-х років ХХ ст.
подекуди фіксували варіант поховального
обряду зі широко побутуючою традицією
голосіння за померлим [29, c. 119]. І нині в
Україні зберігається традиція зв’язувати руки
й ноги мотузочками, а підборіддя покійни
ка – підв’язувати. Пильнували, аби під час
поховання ніхто зав’язки, мотузки, шнурки,
лєнти (різні назви, залежно від регіону) не
вкрав. Уважають, що ці елементи мають ве
лику магічну силу і можуть бути використані
під час відьомських ритуалів. Отже, попри за
борони, політику викорінення елементів тра
диційної культури, вірувань, обряди, звичаї,
елементи ритуалів, пов’язаних із сакральним,
залишилися нездоланними. Людині важко
порушувати норми, що формувалися віками,
і хоча раціонально пояснити їхній вплив на
добробут, життя, здоров’я населення у ХХ ст.
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поведінки, що переходив з покоління в поко
ління, а дієвий вид соціального страхування.
Куми брали на себе зобов’язання бути духов
ними наставниками дитини, а у випадку смерті
біологічних батьків відповідали за подальшу
долю свого похресника.
Радянське свято «зорини» проіснувало
недовго, незважаючи на спробу надати йому
елементів народної традиції: використовува
ли українську символіку – рушники, калину
тощо. Відомо, що радянська статистика мала
певні неточності, котрі корелювали відповід
но до запиту центру. Однак упродовж 1971–
1975 років у статистичних записах деяких ра
йонів Волинської області зазначено, що за цей
період не було урочисто проведено жодного
обряду зорин. А в довідці про релігійну об
рядовість в області зауважено, що Комісії по
впровадженню нових обрядів при виконкомах
«працюють на папері» [30, c. 100].
Новотвором цього часу став звичай ви
ставляти могорич за новонародженого після
повернення додому матері з пологового бу
динку. Молодий батько мав обов’язково від
святкувати цю подію в колі своїх друзів та
співробітників [11, c. 122]. Справді, тут про
стежуємо наслідок настирного прагнення ви
окремити родинні свята зі сімейно-родинного
поля і перевести їх у загальноколективне. Для
традиційної культури влаштування гостини,
пов’язаної з народженням дитини, має зовсім
інший принцип дії.
Дослідження збереженості традиційних
елементів обрядодій, пов’язаних з народжен
ням, хрещенням дитини, на початку ХХІ ст.
засвідчують стійкість окремих давніх компо
нентів обряду. У сучасному побутуванні їх не
завжди осмислюють відповідно до первісного
магічно-символічного значення, проте, за тра
дицією, досі дотримуються [33, c. 45]. З пев
ними змінами, новотворами, родинні обряди
й надалі виконують важливі функції оберега,
засторог при народженні дитини, планомірно
го входження її до родини.
Відповідні процеси відбувалися і з іншими
родинними святами, які штучно були «очищені
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чок молодого, які померли… Мати молодого
забирала «дар», клала взамін на таріль по
дарунок молодим – гроші, а «дар» виносила
«запорожцям» (тим, що стояли за порогом) –
роздавала коровай, цукерки, стрічки дітям [4,
c. 7]. Цей дуже давній обряд записано на по
чатку ХХІ ст., він є промовистим свідченням
уявлення українців про предків, що зберіга
ється і донині. Елементи культури, уявлення
щодо моралі, які містяться в пам’яті на рівні
генетичного коду, виявляють свою стійкість до
агресивної культурної політики, направленої
на їх цілковите знищення.
За даними дослідження О. Бартащук, на
кінець 1970-х років найпоширенішими свята
ми та обрядами серед родинних та сімейнопобутових свят були: весілля, народини, ново
сілля, річниця одруження, проводи до лав
Радянської Армії, посвячення в хлібороби [2,
c. 56]. Отже, у сімейній обрядовості, під впли
вом заходів Комісії по радянських традиціях,
святах та обрядах при Раді Міністрів УРСР,
з’явилися нові риси, але, як згадано вище, ці
форми співіснували з традиційною культурою,
яку держава не підтримувала, але вона продо
вжувала, хоч і у звуженому форматі, функціо
нувати в суспільстві.
Враховуючи вищеподані чинники, що
впливали на обрядову культуру, повсякдення,
відзначення родинних свят, погоджуємося з
твердженням дослідниці, що «держава кон
курувала з суспільними інститутами сім’ї та
церкви» [3]. Оскільки основні засади всього
культурного комплексу української культури
перебували в розрізі державної ідеології, то
цілком очевидно, що від такого конкурування
українська культура сильно потерпала.
Саме в цей період відбулася трансформація
традиційних елементів, які перепліталися з ра
дянськими новотворами, що інколи породжу
вали дивовижні форми та вияви в культурі. На
жаль, найхимерніші з них і досі успішно функ
ціонують у суспільстві.
Отже, 1970–1980-ті роки стали черговим
наступом на народну культуру, яка невід’ємно
пов’язана з релігією та народними традиціями.
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майже неможливо, вони й далі побутують як
невмотивована традиція.
У 1970-х роках існувала й давня традиція
вшановування померлих під час Свят-вечора.
Обрядова страва – кутя – не лише не зникла
з традиції відзначання Святого вечора, але й
зазнала нових впливів. У містах, для її приго
тування, було важко знайти цілі зерна пшени
ці, тому кутю почали готувати з рису. Посту
пово, не лише в селі, але й у середовищі міщан,
миску з кутею і ложками в ній залишали на ніч
на столі, а також ставили воду, аби душі роди
чів могли бути на святковій трапезі.
Культ предків в українській культурі є
дуже потужним пластом уявлень, міфології.
Навіть у найважчі часи тоталітаризму, уні
фікації обрядовості, заборон, боротьби з ре
лігією побутувало чимало звичаїв, пов’язаних
з дохристиянськими і християнськими тради
ціями, котрі й надалі існують у суспільстві.
Варто перерахувати лише кілька умовних
заборон, що залишалися сталими, усупереч
марксистсько-ленінській догмі. Приміром,
виносили покійника лише ногами вперед, аби
померлий «пішов та не вертався». У кімнаті і в
будинку, де лежить покійник, усі вікна, двері,
дзеркала закривали полотном; перевертали
стільці чи лаву, де лежав мрець, вимивали та
вимітали дім одразу, як винесли небіжчика на
кладовище, уживали ритуальних страв, при
крашали могилки. Ці компоненти хоча із ча
сом трансформуються, проте мають неабияку
стійкість до всіх ідеологічних перетворень.
А ті, що були частково забуті або пересліду
вані (хрещення, вінчання), наприкінці ХХ ст.
знову почали відроджуватися [33].
Духовна культура українців зберігає чи
мало традицій. І найбільше це виявляється в
календарній та родинній обрядовості під час
особливо значимих подій в особистому жит
ті людини. Під час експедиції в с. П’ятигори
Тетіївського району в серпні 1990 року вчені
зафіксували давній обряд, пов’язаний з куль
том предків під час святкування весілля. Бо
ярин починав роздавати коровай і накликати
гостей. Першим накликав діда, бабу, сестри
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Декотрі з них трансформувалися, деформу
валися, поступово переплітаючись із новими
радянськими, творячи нові форми.
Характерним для цього часу було зне
важливе ставлення до традиційної культу
ри, народних звичаїв, обрядів, які вважали
«пережитками» минулого і які необхідно ви
корінювати. Тому і надалі відбувалася втрата
спадкоємності, спостерігалася перерваність
традицій.
Радянська обрядовість мала помітний
вплив на систему виховання молоді, була санк
ціонованою формою соціального спілкування.
Вона мала на меті денаціоналізувати етноси,
сформувати ідентичні погляди, уподобання,
правила поведінки, ідейні переконання зрозу
мілі для всіх з різних куточків СРСР. Форму
вання нової обрядовості стосувалося не лише
колективних свят, але й проведення фести
валів, відзначення ювілеїв, спільних маршів,
виставок, колективних змагань, групових мі
тингів, посвячення в піонери, прийняття до
комсомолу та інші різноманітні урочистості.
Окрім того, нова радянська обрядовість про
сочувалася в приватне життя, повсякдення.
І хоча розробники радянських свят наголо
шували на використанні колективної творчості
різних народів, на творчому відображенні, на
критичному переосмисленні надбань етнічної
культури, насправді ж, використовували лише
деяку етнічну атрибутику й символіку. Відпо
відно й розуміння культури етносу зводилося
до цих понять.
Підсумовуючи, наголосимо на головному:
посилений ідеологічний тиск у 1970–1980-х
роках був спрямований на лжеінтернаціоналі
зацію, русифікацію радянського суспільства,
він значною мірою вплинув на нівелювання
української традиційної культури, що спричи
нило втрати багатьох компонентів родинних
звичаїв та обрядів.
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Це період централізованого введення радян
ських свят та обрядів, штучного вироблення
нової обрядовості, що була інструментом впли
ву на формування духовності молоді. Політика
влади щодо традиційних свят та обрядів, ко
трі й надалі побутували серед населення, по
лягала в пропаганді атеїстичного ставлення до
них, у першу чергу осуду релігійних, сімейнопобутових і календарних свят. На початку
1980‑х років був остаточно сформований ме
ханізм реалізації святково-обрядотворчої по
літики, функціонувала чітка схема розподілу
«ролей», обов’язків, відповідальності між ор
ганами державної влади і державного управ
ління. Дослідження сучасників традиційної
культури засвідчують, що до 1960–1970-х ро
ків, попри ідеологічний тиск, традиційні обря
ди, звичаї, елементи культури все ще зберігали
свою самобутність, особливо в родинній обря
довості.
У зазначений період особливо відчутним
був ідеологічний тиск у різних сферах життя
людини, починаючи від суспільно-політичного
і завершуючи особистим. Дослідники радян
ської обрядовості в 1980-х роках зауважували,
що через систему радянських свят та обрядів
у населення формувалися стереотипи почут
тів, думок, пов’язані з державною символікою,
закріплювалися такі поняття, як «радянський
патріотизм», «комуністичні переконання»
тощо [20]. Багато елементів втрачалися, де
формувалися, а іноді оновлювалися відповід
но до реалій часу. Для реалізації витіснення
народних компонентів створювали спеціальні
інституції, готували відповідних фахівців, бу
дували приміщення, де планували проводити
певні радянські урочистості для подальшої
пропаганди комунізму.
Можна констатувати, що паралельно зі
впровадженою радянською обрядовістю побу
тували і традиційні українські свята та обряди.
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Міжнародне шевченківське свято
на Черк ащині
Леся Мушкетик

з різних куточків України, а також із ближ
нього й далекого зарубіжжя. Зокрема, на
укові заклади представляли співробітники
таких академічних установ, як Інститут літе
ратури ім. Т. Г. Шевченка, Інститут мисте
цтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського, Інститут історії; про
фесори Київського національного університе
ту імені Тараса Шевченка, Черкаського, За
порізького, Одеського, Львівського та інших
університетів та інститутів. В урочистостях
узяли участь понад 65 українських письмен
ників, серед них – лауреати Шевченківської
премії Ю. Мушкетик, П. Перебийніс, Л. Го
лота, Д. Іванов, А. Кичинський, В. Медвідь та
інші. Делегацію художників очолив заступник
голови Національної спілки художників Укра
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19–22 травня 2014 року на Черкащині
відбулися урочистості з нагоди Міжнарод
ного шевченківського свята «В сім’ї вольній,
новій», а також Всеукраїнського шевчен
ківського форуму «Свою Україну любіть»,
присвячені 200‑річчю з дня народження
Т. Шевченка. Організаторами свята були
Міністерство культури України, Національна
академія наук України, Інститут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Національ
на спілка письменників України, Черкаська
обласна рада, Черкаська обласна адміністра
ція, Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького.
До складу представницької делегації
ввійшло понад 150 учасників – відомі на
уковці, освітяни, письменники, художники

Учасники шевченківського свята (зліва на право):
Михайло Наєнко, Людмила Ромащенко, Юрій Мушкетик. 2014 р.
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Учасник свята біля Шевченкового дуба.
с. Будище Черкаського р-ну Черкаської обл. 2014 р.

ректор Черкаського університету А. Кузь
мінський, який завершив свою доповідь циту
ванням вірша Т. Шевченка. Виступили також
іноземні гості, зокрема перекладач зі Швеції
Ак Вельсапар, який переклав Т. Шевченка
туркменською мовою; Іон Козмей, перекладач
Т. Шевченка румунською, заступник директо
ра Української бібліотеки в Москві В. Крику
ненко, який підготував найповніше російське
видання творів Т. Шевченка, що з’явилося
2014 року у видавництві «Букрек»; П. Федин
ський зі США, який уперше переклав і опуб
лікував «Кобзар» англійською мовою; про
фесор з Білостока (Польща) Я. Лаврський;
Р. Жангожа, науковець, перекладач доробку
поета казахською мовою; дослідниця із СанктПетербурга Т. Лебединська; білоруський поет
В. Некляєв; голова Головного громадського
об’єднання українців Казахстану М. Парипса
з Павлодара; Л. Скрипникова з Карелії. На
засіданні прозвучали вірші Т. Шевченка і тво
ри, присвячені великому митцеві.
В обласній філармонії тривали виступи
Черкаського академічного заслуженого укра
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їни М. Кіщук. Також на урочистості завітали
гості з Білорусі, Польщі, РФ, Швеції, Казах
стану, Румунії, Японії (М. Скобла, В. Соболь,
В. Крикуненко, Х. Катаока та ін.).
Уранці 19 травня учасники прибули з Киє
ва до Черкас, де на Театральній площі тривало
покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку,
а потім було виголошено урочисті промови.
У приміщенні Черкаської обласної філармо
нії відбулася наукова академія «Тарас Шевчен
ко в національному та світовому вимірах». На
урочистому відкритті Черкаський академічний
народний хор виконав Гімн України й пісню на
вірш поета «Реве та стогне Дніпр широкий».
Потім прозвучали вітальні виступи учасни
кам форуму та свята від голови Черкаської
адміністрації Ю. Ткаченка, голови Черкась
кої облради В. Коваленко, директора Інсти
туту літератури ім. Т. Г. Шевченка академіка
М. Жулинського, заступника голови Націо
нальної спілки письменників України О. Бож
ка, голови Національної асоціації україністів
Словаччини, іноземного члена НАН України
академіка М. Мушинки. Присутніх привітав
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Упродовж трьох днів роботи делегації, окре
мі письменницькі групи мали власну програму.
Митці зустрічалися з громадськістю в містах і
селах області, зокрема Золотоніського, Драбів
ського, Кам’янського, Смілянського, Чорноба
ївського, Шполянського та інших районів.
Наступного дня, 20 травня, делегація побу
вала в шевченківських місцях Звенигородщи
ни – у селах Моринці, Шевченкове, Будище.
По обіді відбулися засідання круглого столу
«Етнопсихологічні й автобіографічні та біо
графічні аспекти творчості Тараса Шевченка»,
зустрічі з громадськістю. Згодом у смт Віль
шана пройшло урочисте відкриття пам’ятника,
виготовленого львівськими майстрами з брон
зи. Це зображення молодого Т. Шевченка з
мольбертом у руках.
На відкритті виступили представники різ
них православних церков. Зокрема, митропо
лит Черкаський і Чигиринський Іоан, єпис
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їнського народного хору, а також інших ко
лективів та артистів Черкащини. Пам’ятними
відзнаками нагородили М. Жулинського,
О. Божка, М. Наєнка, С. Гальченка, М. Сте
паненка, М. Слабошпицького, М. Мушинку,
І. Яцканина, В. Крикуненка та інших.
Наприкінці учасники свята переглянули ху
дожньо-документальний фільм «Експедиція»
(реж. К. Коновалов) про Кос-Аральський пе
ріод життя творчості Т. Шевченка.
По обіді відбулися урочистості в музеї Коб
заря, присвячені 25‑річчю закладу. Звучали
привітання та виступи, презентували кілька
томну Шевченківську енциклопедію, акаде
мічне 12‑томне видання творів Т. Шевченка,
видання «Три літа». Перекладачі подарували
музею іншомовні видання «Кобзаря». Учасни
ки заслухали невелику концертну програму з
декламуванням віршів поета. Потому делега
ція відвідала Симоненкові місця в Черкасах.

Учасники свята біля Літературно-меморіального музею Тараса Шевченка.
с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл. 2014 р.

130

http://www.etnolog.org.ua

Наукові форуми

лу Т. Шевченка, ознайомилися з експозицією
музею на Тарасовій горі, а також провели під
сумкове пленарне засідання форуму «Світова
духовна велич Тараса Шевченка». На фору
мі виступили: міністр культури Є. Нищук,
який зачитав привітання від в. о. Президен
та України О. Турчинова та прем’єр-міністра
А. Яценюка; перший космонавт України, Ге
рой України Л. Каденюк, який передав у дар
музею «Кобзар», що побував з ним у космосі;
очільники області Ю. Ткаченко й В. Ковален
ко; М. Жулинський, О. Божко, М. Сидоржев
ський, А. Листопад та інші. Про свої творчі
плани розповіла співробітниця Шевченків
ського національного заповідника З. ТараханБереза. Присутні подарували музею видання
творів Т. Шевченка.
Щодо підготовки та проведення урочистос
тей на Черкащині багато зусиль доклав завідувач
кафедри української літератури та компаративіс
тики Черкаського національного університету,
директор Черкаського наукового центру шевчен
кознавчих досліджень В. Поліщук.
Міжнародне шевченківське свято «В сім’ї
вольній, новій», а також Всеукраїнський шев
ченківський форум «Свою Україну любіть»
стали завершальними урочистостями свят
кування 200‑річчя з дня народження Тараса
Григоровича Шевченка.
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коп Черкаський і Кіровоградський Іларіон, а
також митрополит Черкаський і Канівський
Софроній. Вони освятили пам’ятник. Також
виступили голова облради В. Коваленко, го
лова обладміністрації Ю. Ткаченко, перший
заступник голови обласної ради Н. Кравцо
ва, Герой України письменник Ю. Мушкетик,
академік М. Жулинський та інші. Ю. Ткачен
ко нагадав, що саме із села Вільшана «відкри
лася дорога Шевченку в Санкт-Петербург».
На відкриття пам’ятника зібралося чимало
людей з різних областей України.
21 травня відбулася поїздка по історичних
місцях Чигирина й Суботова. Тут тривало за
сідання круглого столу «Національні та історіо
софські концепти творчості Тараса Шевченка».
Потому гості побували в Холодному Яру й
Мотронинському монастирі, де ознайомилися
з трагічними подіями української історії ХХ ст.
Після повернення до Черкас делегація
оглянула виставку «Живописна Україна» в об
ласному художньому музеї.
22 травня, дорогою до Канева, гості відві
дали новостворений (2014) музей у с. Мошни
Черкаського району, де оглянули експозицію
про перебування тут Т. Шевченка. У Каневі
учасники форуму взяли участь у заходах до
153‑річниці від дня перепоховання Т. Шевченка
на Чернечій горі: вони поклала квіти на моги
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Наукова сесія до 125-річчя від дня народження
Левк а Ревуцького
Валентина Гетьман
Однак при першій нагоді, коли стишилася
політична ситуація, 26 травня відбулася На
укова сесія на честь 125‑річчя видатного укра
їнського композитора Л. Ревуцького. Зала
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, що
міститься на добре знаній нині вул. Грушевсько
го, 4, зібрала відомих діячів музичної культури
України. Відкрили сесію ректор Національної
музичної академії України імені П. І. Чайков
ського, лауреат Премії імені М. В. Лисенка,
доктор мистецтвознавства, професор, чл.‑кор.
НАМУ В. Рожок, голова НСКУ, лауреат На
ціональної премії України імені Тараса Шев
ченка, професор, чл.‑кор. НАМУ І. Щербаков,
проректор з науки НМАУ, доктор мистецтво
знавства В. Посвалюк, заступник директора
ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України,
кандидат мистецтвознавства О. Шевчук. На
адресу сесії надійшли вітання від співробітни
ків меморіальних музеїв М. Лисенка (Київ)
і Л. Ревуцького (с. Іржавець, Чернігівської
обл.), відомого композитора В. Кирейка – учня
Л. Ревуцького, музикознавців – професора,
лауреата Премії імені М. В. Лисенка, академіка
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Цього року культурна громадськість країни
готувалася до відзначення 125‑річчя україн
ського композитора-класика Л. Ревуцького –
народного артиста, лауреата Державної (Ста
лінської) премії СРСР (1941) та Державної
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1966), Героя
соціалістичної праці (1969), професора, ака
деміка АН УРСР, видатного педагога, який
створив власну композиторську школу, визнач
ного вченого – куратора музичного розділу
УРЕ, науковця та члена вченої ради Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії
(з 1957 р., за часів директорства М. Рильсько
го). Одним реченням – постать великої духов
ності й мистецької ваги. Але, як стверджує
народна мудрість, «людина планує, а життя –
руйнує». Саме так і сталося. Безпосередньо на
день народження митця – 20 лютого – припав
пік протистояння на Майдані, а за повідомлен
нями інформаційних джерел, це був і пік світо
вої реакції на події в Україні, коли показана на
екранах телевізорів планетарна мапа палахкоті
ла полум’яними спалахами співчуття людських
сердець на всіх континентах.

Відкриття Наукової сесії, присвяченої 125-річчю Левка Ревуцького. Виступає О. Шевчук.
Перший ряд: А. Калениченко, І. Щербаков, В. Посвалюк, В. Рожок;
другий ряд: І. Шеремета, Н. Костюк, О. Таранченко
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Диплом академіка Л. Ревуцького

Н. Герасимової-Персидської та заслуженого
діяча мистецтв РФ М. Бяліка (нині мешкає в
Німеччині).
До участі в сесії зголосилися 21 мисте
цтвознавець із Києва, Львова, Дрогобича. За
інших політичних обставин і кількість учасни
ків, і географія міст могли би бути значно шир
шими. Однак і в такому складі робота сесії
тривала впродовж дня.
Життю і творчості видатного українсько
го Майстра були присвячені ґрунтовні допо
віді «Логіка “мудрої музики” Л. Ревуцького»
В. Кузик (кандидата мистецтвознавства, ла
уреата Премії імені М. В. Лисенка), «Драма
життя і творчості Л. Ревуцького» А. Калени
ченка (кандидата мистецтвознавства, заввід
ділу музикознавства ІМФЕ імені М. Т. Риль
ського НАН України), «Риси новаторства в

кантаті “Пори року” Л. Ревуцького на слова
О. Олеся» А. Терещенко (доктора мисте
цтвознавства, професора, чл.‑кор. НАМУ),
«Левко Ревуцький та імпресіонізм» О. Куш
нірук (кандидата мистецтвознавства), «Осо
бистісно-типологічні чинники творчої діяль
ності Л. Ревуцького» Т. Гусарчук (кандидата
мистецтвознавства).
Викликали інтерес наукової громади ви
ступ «Л. Ревуцький і митці Галичини»
Б. Фільц (композитора й науковця, кандида
та мистецтвознавства, лауреата Премій імені
М. В. Лисенка та імені В. С. Косенка; колиш
ня аспірантка Льва Миколайовича) та осо
бисті спогади про спілкування з Л. Ревуць
ким відомого диригента, народного артиста
України, професора, чл.‑кор. НАМУ І. Гам
кала. Рефлексії впливів творчої особистості
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сенка (її концертна версія для фортепіано).
Побачили й відреставровані М. Кузиком ка
дри святкування ювілею Майстра в 1959 році
(7 хв), де виступав і М. Гордійчук. Саме цьо
му видатному музикознавцю присвятила свою
доповідь «Творчій доробок Л. Ревуцького в
науково-публіцистичній спадщині М. Гордій
чука» І. Сікорська (кандидат мистецтвознав
ства, голова музикознавчої секції КО НСКУ).
Своєрідною музичною оазою стало виконання
талановитим піаністом А. Кутасевичем знаме
нитих Трьох прелюдів (ор. 4) і «Пісні» (ор. 17)
Л. Ревуцького. На завершення – прем’єра
четвертої частини (фінальної) документаль
ного телефільму «Музика і музиканти. Левко
Ревуцький», представленого телережисером
В. Муржею. Уперше всі частини фільму було
показано у квітні–травні 2014 року. Сподіває
мося, що матеріали ювілейної наукової сесії бу
дуть надруковані збірником і стануть цікавою
сторінкою історії української культури.
Окремою родзинкою зібрання стали показа
ні присутнім оригінали деяких документів мит
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Майстра наголошено в доповідях «Синтез
поезії і музики в солоспівах Б. Фільц на сло
ва Л. Костенко з вокального циклу “Калина
міряє коралі”, присвяченого Л. Ревуцькому»
О. Німилович (кандидата мистецтвознав
ства) і «Лев Ревуцький та Лев Венедиктов:
грані творчого спілкування» О. Летичевської.
Цікавими були й розвідки колег, де йшлося
про висвітлення творчості Майстра в укра
їнських журналах «Музика» (1920‑х років)
І. Шеремети і «Народна творчість та етно
графія» С. Василик. Про сумну долю меморі
альних раритетів київського кабінету-музею й
досі невирішену відповідно домовленостей із
сином митця, який передав цінності до Цен
трального державного архіву-музею літера
тури і мистецтва, розповів правнук – Т. Ре
вуцький (медик за професією).
Наукова сесія розпочалася нестандартно.
Присутні почули у відеозапису блискуче ви
конання Д. Писаренко (цьогорічний лауреат
Премії імені Л. М. Ревуцького) Увертюри
Л. Ревуцького до «Тараса Бульби» М. Ли

Л. Ревуцький.
Світлина 1949 р.
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Левкові Ревуцькому
Ревуцькому Левкові
Пошани і любові
Приносимо дар.
Його пісні співає,
Його натхнення знає
І молод, і стар.

		

Ф

Від Лисенка і Глінки
Навчився грати дзвінко
На струнах він, –
І дружба всіх народів,
Усій землі на подив
Дзвенить, як дзвін.

Е

Він пісню від народу,
Немов живлющу воду,
Як мрії свої,
Приймає серцем чистим
І златом променистим
Скрашає її.

М. Рильський

ІМ

Автограф вірша М. Рильського
«Левкові Ревуцькому»

ця, зокрема, диплом академіка Академії наук
УРСР – першого в царині музики та рукопис
вірша «Левкові Ревуцькому» поета-класика
М. Рильського, друга композитора з юнацьких
років. Імовірно, ці рядки були написані експром
том у квартирі Ревуцьких під час святкування
60‑річчя господаря. У 2005 році син композито
ра Євген Львович подарував автограф музико
знавцю В. Кузик. Як виявилося, це невідомий

громаді опус поета, і він не ввійшов до Повного
зібрання творів М. Рильського у 20 томах (нині
автограф М. Рильського передано до Меморі
ального музею-садиби Л. Ревуцького в с. Іржа
вець Ічнянського р-ну Чернігівської обл.). Тож,
пропонуємо читачам нашого журналу ознайоми
тися зі світлинами цих раритетів, а саме: дипло
мом академіка та автографом незнаного раніше
вірша М. Рильського.
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Ростислав Ярославович Пилипчук
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(10.07.1936 – 26.08.2014)

ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України), яку закінчив 1963 року за спеціаль
ністю «театральне мистецтво». Відтоді почав
там працювати: спочатку молодшим науковим
співробітником, потім – в. о. вченого секрета
ря, вченим секретарем (на той час директором
Інституту був академік М. Рильський), стар
шим науковим співробітником. Від 1977 року
творчий шлях Р. Пилипчука був пов’язаний
з Київським театральним інститутом (нині –
Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Каро
го), де він обіймав посади проректора з науко
вої роботи, в. о. ректора, упродовж двадцяти
років (1984–2003) очолював цей вищий на
вчальний заклад. Від 2003 року до останніх
днів свого життя працював там радником рек
тора і був професором кафедри театрознавства.
Ростислав Ярославович Пилипчук – один
із провідних сучасних учених-театрознав
ців. Його науковий доробок нараховує понад
1200 позицій, поміж яких: публікації у фун
даментальних наукових працях (у тому числі
академічній багатотомній «Історії українського

ІМ

На 79‑му році пішов із життя видатний
український учений-театрознавець, педагог,
культурний, науковий і громадський діяч, про
фесор, академік АН вищої школи України й
Національної академії мистецтв України, дій
сний член Наукового товариства ім. Шевченка
в Україні, заслужений діяч мистецтв України,
лауреат премії Національної спілки театраль
них діячів України в галузі театрознавства й
театральної критики та премії ім. І. Котлярев
ського Ростислав Ярославович Пилипчук.
Народився Ростислав Ярославович 10 лип
ня 1936 року в с. Оришківці (нині – Гуся
тинського району Тернопільської області).
У 1958 році закінчив український відділ філо
логічного факультету Чернівецького універси
тету, по закінченні якого працював науковим
співробітником Літературно-меморіального му
зею Юрія Федьковича, водночас – учите
лем української літератури середньої школи
робітничої молоді в Чернівцях. Вступив до
аспірантури при Інституті мистецтвознавства,
фольклору та етнографії АН УРСР (нині –
Інститут мистецтвознавства, фольклористи
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Некролог

«Української музичної енциклопедії», «Енци
клопедії сучасної України», «Шевченківської
енциклопедії»; журналів, у тому числі «Студії
мистецтвознавчі», «Український театр», «На
уковий світ», «Просценіум»; альманаху «Мис
тецькі обрії», численних інших колективних та
індивідуальних наукових розвідок в Україні й
за кордоном.
Упродовж багатьох років Р. Пилипчук здій
снював велику науково-організаційну й куль
турно-громадську роботу. У різні роки він був
членом правління президії Національної спілки
театральних діячів України, бюро наукової ради
з проблеми «Закономірності розвитку худож
ньої і традиційно-побутової культури» при АН
УРСР, науково-методичної ради з літератури і
мистецтва при Товаристві «Знання» України,
художньої ради з питань театрального мисте
цтва при Міністерстві культури УРСР, Комі
тету Національної асоціації українознавців,
Українського міжнародного комітету з питань
науки і культури при Національній академії
наук України, театрознавчої комісії Наукового
товариства імені Шевченка, Державної акре
дитаційної комісії при Міністерстві освіти
України, віце-президентом театральної секції
Українського відділення Товариства дружби і
культурних зв’язків із закордоном тощо.
Працюючи в театральному виші, він був
авторитетним організатором навчального про
цесу. Під керівництвом ученого було підготов
лено й успішно захищено низку дисертацій.
Його багаторічну творчу діяльність відзначено
низкою нагород в Україні й Польщі.
Усе своє життя Ростислав Ярославович
Пилипчук був невтомним працівником на ниві
української культури. Для всіх, хто його знав,
він назавжди залишиться одним з найвидат
ніших представників українського мистецтво
знавства, винятково принциповою, порядною,
чесною, відданою науці людиною, справжнім
українським патріотом, подвижником націо
нальної культури. Вічна йому пам’ять.
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театру»), фаховій періодиці, українських і за
рубіжних довідково-енциклопедичних видан
нях, виступи на всеукраїнських і міжнародних
наукових форумах, упорядкування, наукове
редагування, підготовка до друку й публікація
багатьох архівних документів з коментарями
та примітками, що є авторитетним джерелом
інформації для сучасних науковців, консуль
тування, рецензування численних наукових
розробок тощо. Учений володів енциклопедич
ними знаннями з різних галузей української
художньої культури, насамперед театрального
процесу різних етапів його історії, різних ре
гіонів України в міжнаціональному, передусім
слов’янському контексті. Ґрунтовна розробка
ним найрізноманітнішої джерелознавчої проб
лематики, уточнення й уведення до наукового
обігу великого масиву не відомих раніше або
призабутих фактичних даних репрезентують
Р. Пилипчука як одного з найвизначніших
сучасних мистецтвознавців-джерелознавців.
Наукові розвідки вченого є цінними також для
лексикографії, а оскільки український театр
історично формувався як музично-драматич
ний, – то й для музикознавства.
Непересічне значення для українознав
чих досліджень мала його праця як наукового
консультанта низки фундаментальних акаде
мічних розробок, енциклопедій, збірників на
укових праць, періодичних видань тощо. По
між них: Українська радянська енциклопедія,
Український радянський енциклопедичний
словник; енциклопедичні довідники «Київ»
і «Митці України» тощо. Взірцем наукової
культури є робота Р. Пилипчука – члена
редколегій, наукового редактора низки томів
академічної багатотомної «Історії української
культури» й «Записок Наукового товариства
імені Шевченка»; періодичних збірників на
укових праць, як-от: «Українське мистецтво
знавство», «Мистецтвознавство України»,
«Київські полоністичні студії», «Слов’янський
світ», «Театральна культура», Науковий ві
сник Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І. К. КарпенкаКарого; матеріалів 4‑го міжнародного конгресу
україністів; енциклопедичних видань, зокрема

Колектив Імфе ім. М. Т. Рильського
НАН України
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Kasperovych Halyna. Ukrainians in the Republic of Belarus: An Ethnodemographic Aspect. The Ukrainians live
in Belarus at all stages of its ethnic history. According to the census in Belarus in 2009, 158,723 Ukrainians lived, representing
1.7 % of the country’s total population. Their greatest strength is noted in Brest and Homel regions, which are ones bordering
on Ukraine, as well as in Minsk. Over the past 50 years, the population size evolution of the Ukrainians in Belarus has been
uneven. From 1959 to 1989, there was intensive growth of their number. From 1989 to 2009, the quantity of Ukrainian ethnic
group decreased by 1.8. The reason of this trend was the political and social-economic transformations, the negative situation
in the demographic reproduction.
By percentage of migratory turnover of Belarus, Ukraine ranks second following Russia. As the status of borders changed,
the frontier (economic, commercial, cultural, labour) migration intensified as well.
The important factor of the changes in number of the Ukrainians in Belarus is ethnic processes. Every third respondent
Ukrainian (2007) identifies himself as a representative of his nation (31.8 %). Meanwhile, in ethnic identity of the Ukrainians,
there is clearly marked an orientation toward communion with Belarus and its people (36.4% of all respondents).
The multiplicity of ethnic identification often occurs in inter-ethnic families. The attitude of the Belarusians, Russians
and other ethnic communities to the Ukrainians as a nation is characterized by amicability. The Ukrainians, according to
respondents, are notable fo positive qualities – kindness, friendliness, diligence, hospitality, generosity, and thrift.
According to the census of the Republic of Belarus in 1999, 42.9 % of the Ukrainians in Belarus called Ukrainian
their native language. The analysis of linguistic situation at the regional level showed that the value of native language for the
Ukrainians is higher in the areas adjacent to Ukraine, and in the localities of their compact residence, especially in rural areas.
According to the 2009 census, 29.2 % of the Ukrainians called Ukrainian their native language, which is almost 14 points
lower than in 1999. The focus on native Belarusian language decreased, and the status of the Russian language as their mother
tongue significantly rose.
One of the factors influencing the consolidation of Ukrainian identity is the presence of specific identification institutions –
the Ukrainian public organizations. There are four Ukrainian organizations registered in Belarus: Belarusian Public Association
of the Ukrainians Vatra having 7 branches; urban cultural and educational public association of the Ukrainians Barvinok
(Hrodno); NGO Center of Ukrainian Culture «Sich» (Minsk); and Public Association of the Ukrainians and scientificpaedagogical union Berehynia (Brest), which all contribute to preservation and development of Ukrainian culture. There are
some Sunday schools, courses to study Ukrainian language, activities and amateur workshops affiliated to those organizations.
They participate in different meetings devoted to the prominent figures of Ukrainian culture. There are historical sections
working there, and there has been initiated the construction of monuments to Taras Shevchenko in Minsk, Brest, Mohyliov
and Homel.
Keywords: Ukrainians in Belarus, diaspora, ethnic community, migrations, natural movement, marriage rate, sex and age
structure, ethnic identity.
Skazhenyk Marharyta. Spring Rites and Melodies of the Ubort River Basin: A Geographical Dimension. The
article presents the results of researching the Central Polissia vernal traditions localized along the Ubort River basin. The
Ubort River flows through the territories of four administrative districts: Yemilchyne and Olevsk districts of Zhytomyr Region
of Ukraine, and Lelchitsy and neighboring southern villages of Petrykiv districts of Homel Region of Belarus). The frontal
observation of this area (over 100 villages), by method of continuous research (from village to village), has been conducted
by the specialists in ethnomusicology Iryna Klymenko, Yevhen Yefremov, and Marharyta Skazhenyk (author of this article)
through 1994–2011.
Within the Ubort River basin, there are distinguished two local opposition vernal traditions, each of which having its own
set of features: original ritual actions; song genres; their distinctive names; and melodic and structural characteristics of tunes.
On the lower reaches of the Ubort (Lelchytsi and Petrykiv districts), the vernal ritual season started predominantly on
Candlemas (Feb. 15) with a rite of hailing the Spring (hukaty Vesnu): decoration of ritual fir tree; making the round of
haystacks in the swamps (odionky); and ritual burning of old wooden things. During the rite, people sang the spring invocatory
songs (zaklychky) – songs of ternary system with the verse structure 5+4 or the invocatory songs with a verse on the basis of
double iambus. On this territory, widespread are also round dances and Lenten (postovi) songs of religious content.
On the upper and middle Ubort (Yemilchyne and Olevsk districts), the vernal ritual season began with the Annunciation
Day (Apr. 7), when it was allowed to loudly sing spring songs (vesnianky) outdoors. In tradition of most villages, singing the
spring songs remains to be a basic ritual element (crucial are the melodies with the verse structure 5+5). In only few villages,
there was a success to record the reminiscences about former early spring rites, namely ritual burning of last year’s straw.
Each of the distinguished areas is subdivided into several small local musical traditions. These traditions have some similar
characteristics: (1) common ritual and ethnographic context (certain forms of holding the rites may differ as it is typical of the
northern area); (2) a set of song genres; and (3) the presence of a common (dominant) melodic type. Therewith, the main
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differences among small local song traditions consist in variants of combinations of rhythmic types (by polymelodic mounting
in the repertoire of vernal season), as well as in pitch of solution of dominant (main) rhythmic type. This is a feature of musical
thinking at the level of small local tradition.
Keywords: Central Polissia, spring rites, zaklychky (spring invocatory songs), vesnianky (spring songs), khorovodni
(round dance) and ihrovi (playing) spring songs, Lenten songs, melogeography, local song traditions.
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Zahnitko Anatoliy. National and Linguistic Challenges to a Modern Humanitarian Scientist. The modern war
of languages is characterized by the features determined by the modifications of social space’s informational content. The
language war appears to be one of the manifestations of intolerance – national, corporate, personal, etc. Adherence to the
principles of language tolerance is derivative of keeping to national respect concept. The modern Ukrainian realities are based on
continuity of the past which does not allow making a free step towards the inner-state dialogue among all nations and nationalities
for adjustment. The past contains a deep memory of self-realization.
In modern linguistic and psychological war on certain Ukrainian territories, there are used various ways of diluting
the national-Ukrainian that is the aim of total withdrawal of Ukrainian language from all levels of educational, scientific,
administrative, military, legislative-normative, state-building and other spheres. At the same time, the constant intrusion of
Ukrainian inferiority, secondariness thesis and the propagation of the thesis about Russian superiority, historical long standing
or even primacy are aimed to firmly establish the only correct opinion in the society – the impossibility of forward motion
without mastering of Russian language.
The mission of the declared programme The Ukraine-Rus World (The Ukrainian World) is the promotion of the integrity of
the Ukrainian State and the originality of its national-linguistic wealth through the strengthening of inner-state connections among
different regions and the prestige-raising of all the Ukrainian national-cultural space’s components. The main dimension of The
Ukraine-Rus World programme is motivated by uniqueness of combination of the languages and cultures in the Ukrainian space,
historical heredity of traditions of the languages and cultures’ coexistence, accumulation of common values, traditions, customs,
while it aims at furthering the national and cultural wealth in the research, historical, theatre-music and other aspects.
Today the principal role in uniting all the Ukrainian areas belongs to Ukrainian language as a consolidating and statecentripetal one. There are no different Ukraines in Ukraine – the national values are identical in all the state corners.
Keywords: national and linguistic formation, linguistic strategy, linguistic aggression, national and language challenge.
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Oliynyk Maryna. Manifestation of Ukrainian Identification in Urban Clothes (By the Example of Living of the
Drahomanov and Kosach Families). The paper considers the clothes as an ethno-cultural marker of urban living of the
Ukrainian ethnic group representatives in the mid- to late XIXth – early XXth centuries. The materials evidencing the life of
the Drahomanov and Kosach families have been taken as the sources. Both the families are known as the centres of development
and propagation of Ukrainian idea which, particularly, required its external manifestation in clothing. Due to specifics of the
issue, the investigation was based primarily on studying the photographs of the related period for interpretation of which the
written and object materials were used. It is found that about 100 of over 600 examined pictures contain the information about
use of attire with the Ukrainian identity. So, 29 of 89 shots involved as the direct objects of the study display the children’s
garments, 36 – women’s clothes, 15 – men’s clothes, 9 – modernized versions of application of the elements of Ukrainian
costume and its new interpretations in the context of the then fashion. There is also a consideration of the phenomenon of
diffusion of traditional attire into urban cultural field, along with the stages and features of its behaviour. At the first stage, the
adepts of the new status of folk costumes in urban conditions were the representatives of conscious intelligentsia. For symbolic
expression of their national identity, they used the traditional attire, as it was recorded on the photographs-manifestos. The
second step was an adaptation of the elements of folk costume to urban conditions as home and everyday clothes. It is ascertained
that this process had the different features for men’s, women’s and children’s clothes. At the third phase, there was created a new
fashionable design of clothes inspired by traditional Ukrainian costume.
Keywords: Ukrainian identification, urban clothes, European costume, traditional garment, folk attire, the Drahomanovs,
the Kosachs.

Braychenko Olena. Existence of Ukrainian Traditional Holidays of Family Cycle under the Pressure of Soviet
Ideology in the 1970s–1980s. The family celebrations, various festivities, and folk festivals – all play an important role in
the life of any community. They reach their source in the ancient times of pagan ceremonies and rituals, and therefore are replete
with sacral meaning; and more importantly, notwithstanding, the historical changes have been preserved in societies.
The Ukrainian traditional family festivities, being an important component of shaping and supporting collective
consciousness, played a significant symbolic role. The complicated festive and ritualistic phenomena have a number of functions:
supporting communication; being a method of physical and psychological relief (catharsis), an integrative role that is crucial
in defining the cultural identity of society; setting standards of law, moral values and ethics; shaping the social consciousness.
The government and the state apparatus had a good understanding of role and significance of various celebrations in the life
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of society and individual, and hence ultimately tried to exploit these elements as a means of satisfying their own needs. The
political system of the 1970s–1980s supported and obliged people to conform to the festivities that would reinforce the regime
and the implemented values while marginalizing those that disagreed with the latter. In such conditions, the celebrations became
an instrument of manipulation in supporting the Soviet ideology. It is important to acknowledge that this sort of unceremonious
government intrusion into life of individuals and propaganda of the right kind of festivities, the special anniversaries, and etc.
always had and will always have destructive consequences for ethnic culture totally depriving it of the right of self-determination.
The traditional family holidays in the 1970s–1980s underwent the changes and were expanded with new festivities. The
rituals related to reaching important stages in life such as birth, wedding, death remained immutable. The increased ideological
pressure during this era was targeted at false internationalization, russification of the Soviet society, and this resulted directly in
the downfall of the Ukrainian traditional culture and the loss of numerous components of family rites and rituals.
Keywords: Soviet holidays and rituals, traditional culture, treansformations of ethno-culture, wedding, christening,
exequies.
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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.

