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СТРІТЕНСЬК А СВІЧК А:
УКРАЇНСЬКИЙ ОБРЯДОВИЙ КОНТЕКСТ
ТА РОЛЬОВІ ФУНКЦІЇ
Уляна Мовна
УДК 27-565.36:398.332.1(477)
У статті досліджено знакову функціональність воскової свічки в контексті святкування українцями Стрітення.
Вогонь воскової свічки був первісним знаком життєдайної та цілющої енергії Сонця й сонячного проміння, символом
життєвої снаги, родючості, очищення. У ході утвердження християнських світоглядних цінностей віск набув нової
конотації – офіри християнському Творцеві. Установлено надзвичайно високий семіотичний статус стрітенської
свічки – як проекції Сонця, носія катартичної сили вогню, покликаного захистити живих від магічного подиху
смерті, а мертвих – від темних сил зла, медіатора між земним і потойбічним, символу світла, світлоносного начала,
яке спроможне протистояти злу, та благословенного Богом творіння, дієвого апотропею.
Ключові слова: стрітенська свічка, віск, вогонь, обрядовий контекст.

Ф

Е

В статье исследуется знаковая функциональность восковой свечи в контексте празднования украинцами Срете
нья. Огонь восковой свечи был первобытным знаком животворной и целебной энергии Солнца и солнечных лучей,
символом жизненной силы, плодородия, очищения. В процессе утверждения христианских мировоззренческих цен
ностей воск приобрел новую коннотацию – жертвы христианскому Творцу. Устанавливается чрезвычайно высокий
семиотический статус восковой свечи – как проекции Солнца, носителя катартической силы огня, призванного
защитить живых от магического дыхания смерти, а мертвых – от темных сил зла, медиатора между земным и по
тусторонним, символа света, светлоносного начала, противостоящего злу, и благословенного Богом творения, дей
ственного апотропея.
Ключевые слова: сретенская свеча, воск, огонь, обрядовый контекст.

ІМ

The article analyzes the sign functionality of wax candle in the context of the Ukrainians’ observing the Candlemas. The
fire of wax candle was an initial sign of life-giving and healing energy of Sun and its rays, a symbol of vital energy, fertility, and
purification. In the course of consolidation of the Christian world outlook, the wax got a new connotation – an offering to the
Christian Creator. The author ascertains a high semiotic status of Candlemas candle as a projection of Sun, a transmitter of
cathartic fire force, which is called for protecting the quick from the magic breath of death while defending the dead from the
dark forces of Evil, a mediator between the terrestrial and the ulterior, a symbol of Light, a luciferous principle which is able to
withstand the Evil, and a creature blessed by God, an efficient apotrope.
Keywords: Candlemas candle, wax, fire, ritual context.

Серед ритуальних предметів, що впродовж
тривалої історичної традиції використання на
були розмаїтого обрядового, магічного, захис
ного, лікувального призначення, чи не найпер
ше місце за статусом посідає воскова свічка.
Бджола – споконвічний продуцент воску –
несла світло у Всесвіт, а вогонь воскової свіч
ки як один з першоелементів світобудови був
первісним знаком життєдайної та цілющої
енергії Сонця й сонячного проміння, символом
життєвої снаги, родючості, очищення. За дав
німи віруваннями, вогонь – жива істота, яка
народжується, росте, живе, помирає, а потім
знову відроджується. Отже, можемо припус

тити, що вогонь – земне втілення Сонця, на
слідок божественного діяння.
Як уособлення небесного вогню, світилаСонця, тепла та світла воскова свічка відіграва
ла значну роль в обрядовому бутті українського
селянства, будучи повсюдно необхідним риту
альним предметом, неодмінним атрибутом низ
ки сімейних, календарних та оказіональних об
рядів, релігійних практик, жертвоприношень,
повсякденних і сакральних магічних дій, тобто
незмінно супроводжувала всі етапні життє
ві події, що осмислювалися й актуалізувалися
лише в межах ритуалу. В етимологічному сенсі
праслов’янське světja виявляє спорідненість із
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Розвідки та матеріа ли

стояти будь-яким силам зла, та благословенного
Богом творіння.
У ритуальній практиці українців високий
семіотичний статус, що знайшов реалізацію в
цілому наборі універсальних знакових функцій
(захист від грому, зупинення пожежі, вкладан
ня до рук помираючим і запалення при помер
лих, охорона від нечистої сили, вроків, хвороб),
мала стрітенська («громнична», «громова»,
«грімниця») свічка. На свято Стрітення Гос
поднього (15 лютого за новим стилем) по всій
Україні посвячували воскові свічки, які викону
вали виразно оберегову функцію.
Надзвичайно насиченою була ритуальна
семантика стрітенської свічки в українців Се
редньої Наддніпрянщини, які освячували її
в церкві на Стрітення й намагалися принести
додому запаленою (сс. Сахнівка, Ситники,
Стеблів, Набутів, Квітки Корсунь-Шевчен
ківського р‑ну, с. Мошни Черкаського р‑ну,
сс. Сушки, Леплява, Попівка, Яблунів, Ми
хайлівка, Лука Канівського р‑ну, сс. Драбівці,
Маркизівка, Бубнів, Мицалівка, Антипівка
Золотоніського р‑ну Черкаської обл.) (СГМ;
ПМК; КГЯ; БМА; КМГ) [28, с. 58; 12,
арк. 21]. «Громовиця» – товста й велика за
розмірами свічка (завдовжки 20–30 см). По
вернувшись із церкви, господар святив стрітен
ською водою всі кутки («вугли») і випалював
полум’ям «громничної» свічки хрестики в хаті
на сволоку, вхідних дверях, щоб «велось хазяйство» (с. Хильки Корсунь-Шевченківсько
го р‑ну, сс. Леплява, Таганча Канівського р‑ну
Черкаської обл.). У негоду з блискавицею її
запалювали перед іконами й молилися: «Бог
Саваоф, мєжду небом і земльой, свят, свят,
свят» (с. Квітки Корсунь-Шевченківсько
го р‑ну, с. Таганча Канівського р‑ну Черкась
кої обл.). У с. Попівка Канівського району
Черкаської області в бурю радили покласти по
серед хати навхрест кочергу й рогача, а із запа
леною свічкою вийти надвір і тричі обійти гос
подарство, читаючи «Отче наш». «Стрітенни
ці» також відводили біди, хвороби та епідемії,
допомагали лікувати вроки, зокрема у бджіл,
ними підкурювали домашню худобу від недуг.
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давньоіндійським çvētyás (світлий, білий), по
єднуючи в собі первісну семантику світла та
святості, а також актуалізує бінарні опозиції
світлий / темний (світло / темрява), боже
ственний / людський, сакральний / профан
ний, живий / мертвий, чистий / нечистий [40,
с. 575–576; 3, с. 567]. Згідно з більшістю
філософських учень, світло й темрява – скла
дові єдності протилежностей, що становлять
суть царств Добра і Зла. Світло в цьому кон
тексті стало синонімом Добра й Бога. У давніх
слов’ян Дажбог був богом морального світла,
мудрості, найвищого всевідання, він боровся зі
Злом – воював зі злими духами Ночі, царство
якої уособлювало супротивне начало, що руй
нувалося променями світла [8, с. 20]. Здавна
в багатьох культурних традиціях віск уважав
ся святим і жертвенним витвором, він зберігав
частку вкладених у нього Деміургом чарівних
властивостей.
У ході утвердження християнських світогляд
них цінностей віск набув нової конотації – офіри
християнському Творцеві. Його почали вико
ристовувати як жертву, особливо приємну Бого
ві; без наявності воскових свічок не могло відбу
тися жодне богослужіння. Свічка, знаменуючи
собою духовне начало, яскраве духовне світло й
чистоту в темряві невігластва, уважалась одним
із найважливіших християнських символів. За
палення свічки в храмі в знаковому сенсі уособ
лювало розмову з Богом як головним небесним
адресатом або з його «заступником» – святим
чи ангелом, а також освітлювало зусилля людини
на шляху до Його духовного осягнення. Свічки
здебільшого виготовляли й освячували в церкві
перед великими «роковими» святами (Різдвом,
Стрітенням, Великоднем, Спасом), відповідно
вони отримували назви, співзвучні з назвами
самих свят – різдвяні, стрітенські, великодні,
спасові. Побутує думка, що свічки, особливо ті,
які відбули чин церковної посвяти у великі свята
чи використовувалися в календарних обрядах,
володіли неабиякими апотропейними, магічними
та цілющими властивостями. У цьому контексті
особливо рельєфно виявлялася ритуальна роль
воску як символу світла, спроможного проти
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бурі, а також підкурювання від недуг та вкла
дання до рук помираючим: «Свічки світили
на Стрітеня. Вони від громовиці помагают.
Тільки три рази треба їх світити: їден рік,
другий і третий. Тоди як гримит, то сі ставит на столі ту свічку, як блискає. Хмара
відходи» (с. Малі Мокряни Мостиського р‑ну
Львівської обл.) [18, с. 210]; «На Стрітення
світили свічки і доси світять ті свічки, бо
вони є дуже помічні. Як хмара йшла і грім, я
сама світила. Тою свічкою можна підкурувати, як сі страшисі, віск виливают» (ШГБ;
КПО); «На Стрітення несли до церкви свічку, посвячували, як громовиця йде, світять,
ставлять на вікно, від грому і бурі. Як хора
людина була, свічку запалювали, давали
тій хорій тримати в руку стрітенну свічку» (СГІ); «На Стрітеніє святили свічки,
стрітенська свічка, як гримит, Бог так відвернув, я поставили стрітенську свічку на
вікно, так помагає. Батько як вмирав, я йому
давала стрітенну свічку до рук» (ХМВ);
«На Стрітення свічки світили, та свічка називалася “стрітенська”, носили її святити,
коли гримит, тоди священик каже палити в
хаті тую свічку, то помагає, обминає буря,
помічна вона при хворобах. Добре тої свічки
дати, як вмре хто, до труни і поховати з
тим» (ММВ; ММВ 2); «На Стрітення свічки святять, вона помічна, як якась небезпека,
берут її світять і обходять хату» (ЦСН);
«Свічки з воску робили перед Стрітенням, на
Стрітення посвячували. Свічка зі Стрітення
посвячується в церкві, помагає, як громи є чи
блискавиці, то світиться. Вона горит – не
так б’ют громи» (БМВ); «На Стрітення
світили свічку в церкві – стрітенна, ще й
мерлому дают. Як громи гримлять сильні,
бурі, то вона помагає, то я навіть світила,
така велика, воскова» (ІАІ; ІІМ). Особливо
вагомий ритуальний статус стрітенської свіч
ки (у християнській світоглядній інтерпретації)
яскраво виявляється у відомій серед надсянців
народній легенді: коли Землю припинить огріва
ти сонячне проміння й настане затемнення, не
проглядна темрява перед кінцем світу, то лише
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Запалювали стрітенську свічку після того, як
із хати йшли недоброзичливі люди (якщо здо
гадувалися про їхні лихі наміри). Вкладання до
рук помираючому засвіченої «громниці» задля
полегшення агонії в минулому практикувалося
по всій Середній Наддніпрянщині («її давали в руки вмираючому при читанні одхідної
молитви» [9, с. 198]), почасти це фіксується
на Черкащині й нині [13, арк. 10]. Стрітенську
свічку зберігали за образами або на столі біля
освяченої води та верби.
Напередодні Стрітення (Громниці) ви
готовляли стрітенські («громничні») свічки
мешканці Карпат і Прикарпаття. «Громови
ці» – великі й довгі свічки (завдовжки нерідко
до 1 м й діаметром 3 см). «Громницю» сукала
кожна господиня перед Стрітенням, у святко
вий день посвячувала її в церкві, а під час грози
запалювала перед іконами. Лемкині й гуцул
ки для освячення приносили в храми воскові
свічки, прикрашені стрічками та зіллям. Проте
призначення місцевих «громничних» свічок не
обмежувалося вузькими рамками захисту від
бурі, їх оберегова функція була набагато шир
шою. «Стрітенницями» підкурювали людей із
хворим горлом, недужих на переляк, а також
тварин. Магічна операція підкурювання була
така: віск із запаленої свічки скрапував на роз
печені вуглини, на них він плавився (ТЄМ;
СГВ; ТАІ) [47, s. 356; 32, с. 29]. Бойки запа
лювали стрітенські свічки на церковній служ
бі, аби повінь не пошкодила полів, а мороз не
знищив садовину чи городину; їх також вкла
дали до рук помираючим [7, с. 44]. Локальною
особливістю Гуцульщини та деяких місцевостей
Бойківщини (сс. Старий Мізунь, Підліски До
линського р‑ну Івано-Франківської обл.) було
освячення в цей день у церкві трійць (трійчас
тих свічок), прикрашених зіллям. Присутні на
церковній відправі віряни-гуцули розбирали
трійці, залишені в церкві на Йордан, і зберігали
вдома – ними підкурювали людей і тварин від
хвороб [42, с. 33; 29, с. 142].
На території Надсяння, як і в інших україн
ських етнографічних районах, основною обрядо
вою функцією стрітенських свічок був захист від
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[26, арк. 139]. Аналогічно на Рівненському та
Волинському Поліссі «громницю» насамперед
використовували як охоронний засіб від блис
кавки [38, с. 71; 33, с. 139; 15, с. 29], а також
на території останнього зафіксовано її функцію
каталізатора процесу переходу під час важ
кої агонії: «То як умирає і мучицця, Біг єму
смерті не дає, то дають ту свічку святую»
(с. Нобель Зарічненського р‑ну, с. Щедрогір
Ратненського р‑ну, с. Підріжжя Ковельсько
го р‑ну Волинської обл.) [38, с. 70].
Подекуди на Поліссі «громничну» («гро
мьїшну») свічку як потужний захисний ма
гічний засіб встановлювали над ворітьми на
Купального Івана (пік троїцько-купальського
календарного періоду, час активізації демоно
логічних істот), щоб відьма не мала доступу до
обійстя, не забирала молоко в корови (с. Лу
гини Лугинського р‑ну, с. Тхорин Овруцько
го р‑ну, с. Бехи Коростенського р‑ну Жито
мирської обл.) [20, с. 108; 38, с. 106; 21, с. 35].
Відомим був і такий типологічний варіант цієї
обрядової практики – на Івана Купала брали
дві свічки (весільну та стрітенську) або лише
«грімницю» й прикріплювали їх / її на ворота
чи клали біля хліва, щоб відьма не потрапила
на подвір’я. Тоді від люті вона зможе погриз
ти тільки свічки, поламавши об них зуби [16,
с. 32; 1, с. 419; 37, с. 73].
Неабиякий авторитет серед селян мала
стрітенська свічка й на Волині – тут у здій
снюваних за її участю «громничних» обрядах
також актуалізувалось оберегове призначення
свічки як основної ритуальної захисниці лю
дей і тварин від пожежі, грому та блискавки;
оберегу домівки від лиха (випалювання хрес
тів на «бальках» (сволоках)) та померлих від
злих сил, які намагалися після смерті заволо
діти їхніми душами; дієвого засобу відвернути
переляк та важкі недуги як від людей, так і
від домашніх тварин [17, с. 543–544; 19,
с. 79–80].
На Поділлі вважали, що посвячена на
Стрітення свічка-«громниця» захищає від по
жежі, її ставили перед образами під час грози,
а полум’ям «малювали» хрести на сволоку, ді
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одна стрітенська свічка буде продовжувати го
ріти, а її сяйво служитиме людям дороговказом
на шляху до Бога, у царство істинного світла
(ШГБ; КПО).
Обхід господарств зі стрітенськими свіч
ками з метою убезпечення від злих сил, під
курювання рослин і тварин задля досягнення
успішної вегетації та продуктивності – ось до
мінантні риси обрядового застосування «гром
ниць» на Опіллі. Прийшовши із церкви зі стрі
тенськими свічками, тутешні селяни обходили
всю садибу, щоб «святим вогнем освітити,
від нечистої сили захистити». Вогнем ви
палювали хрести в домівці, щоб «хрест хату
стеріг і злі сили не пускав на поріг». «Стрі
тенницею» обкурювали сад та город, щоб «мороз не полівив і дерева не зварив», а також
корів перед першим вигоном на пасовище, щоб
«Боже тепло коровки трималося і молочко
наливалося» [14, с. 125].
У поліській народній обрядовості застосо
вувалися, головним чином, свічки, посвячені на
Стрітення та в Чистий четвер, до того ж перші
з двома різновидами термінів (від назви свята
Громниці – «громница», «громничка», «гром
ничная свєчка», «громнечная», «грумничная»,
«громичная», «громова», а також від назви
свята Стрітення – «стреченська», «стрітень
ська», «сречанська», «стречана», «стрічана»,
«стрічельна», «стрітенна», «стрєчна», «стріт
на», «стрічоная») переважали на території За
хідного Полісся [39, с. 27]. Їм у народі надава
ли неабияких магічних властивостей. На Стрі
тення переважно святили в церкві воскові свіч
ки домашнього виробництва: «На Стрєчєнє
самі сукали свєчку вєліку, вуск був. Це свічка стрєчна» [46, s. 214; 11, с. 479]. Основ
на функція, яку вона виконувала, – захист від
грому. Це засвідчують матеріали етнографічної
експедиції Музею етнографії та художнього
промислу АН УРСР 1981 року: «Палять
свічку-громницю, запалений вогонь якої рятує від грому» [27, арк. 117]. У с. Корма
Коростенського району Житомирської області
«громничну» свічку запалювали лише від гро
зи і ставили в комин, щоб «гроза не попала»
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тям підкурювали волосся, щоб не боялися гро
му. Окрім того, у день Стрітення Господнього
«громницю» запалювали, щоб повінь не по
шкодила посівів і грім не вдарив у дерево. Її та
кож вкладали до рук помираючим [25, с. 27].
На Закарпатті старше покоління ще й нині
пригадує, що батьки, повертаючись із церкви
на Стрітення, запалювали свічку біля воріт і
обходили з нею все ґаздівство («обшаря»),
щоб «свяченим полум’ям обійстя освітила і від нечистої сили захистила». «Святу
свічку» використовували для обкурювання по
мешкання або хліва під час падежу худоби чи у
випадку кількох смертей у сім’ї, аби «смерть
не мала моци завдавати і челядь (маргу)
стинати». Цією свічкою обкурювали рема
нент, коли вирушали на першу оранку, щоб
«її тепло у борозни лягло і рясними сходами
проросло». Обкурювали корів перед першим
вигоном у череду, щоб «Боже тепло корівку
берегло, вим’я трималося й молочком наливалося» [36, с. 428–429].
Звичай освячувати свічки на Стрітення був
поширений і в українців Буковини. Цього дня
в церкві святили свічки, які ставали в пригоді
від усілякої біди. Коли сідали обідати, засвічу
вали біля образів стрітенську свічку. Її тримали
на «прикрий час»: запалювали під час грози,
щоб «грім не упав на господу, град садовину
чи посіви не витолочив». Давали помираючо
му – «легше душечка буде йти на той світ».
Стрітенською свічкою обкурювали хворе місце
чи викурювали страх, а дівчата на виданні до
давали її до стрічок та квіток, аби «суджений
ліпився – красний як квіт, вився як стрічка довкола жони своєї та праведним був як
оцей стрітенський вогонь» [30, с. 87; 24,
с. 121–122].
Жителі Півдня (Одещина) теж неабияк
ушановували стрітенську свічку, установлюю
чи її біля ікони. Цю свічку намагалися донести
із церкви додому, щоб вона не погасла й горіла
до самого ранку, а коли була гроза, її засвічува
ли в домівці. На кожних воротах, дверях роби
ли хрестик, особливо там, де тримали корову, а
також у кухні: «А потім бережемось як дощ,
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гроза, світимо ту свічечку, щоб Бог помагав,
сохраняв» [22, с. 120, 122, 333].
Ідентично чинили на Холмщині: прийшов
ши на Стрітення із церкви, запалювали «гром
ничну» свічку й на стелі або дверях «малю
вали» нею хрест. Увечері господар ставив під
ним членів родини, кожному обводив свічкою
навколо голови. «Громничну» свічку ставили на
вікні, коли гриміло (Люблінщина) [35, с. 166].
Мешканці Підляшшя на «Грумніці» несли до
церкви для посвячення великі саморобні воско
ві свічки – «грумници». Після повернення до
дому господар викопчував нею хрест на стелі:
«То усе вже балькі… свічкою грумнічною крижик робілі… так вона палахтіт і так чорний такій буде крижик з свічки». Цю свіч
ку запалювали під час грози, щоб «перун не
вдарив», і вкладали до рук помираючому, щоб
«відігнати злого духа» [4, с. 180; 5, с. 339].
Чин церковного освячення стрітенських
свічок побутував не лише в українців, але й у
білорусів, поляків, чехів та словаків. У них іс
нувала традиція святити «громниці» 2 лютого –
у день Громничої Матері Божої [31, с. 339; 10,
с. 207; 48, s. 92; 44, s. 102; 43, s. 19; 45, s. 412].
Ставилися до них з особливим пієтетом, адже
свічки-«громниці» захищали від природних ка
таклізмів, полегшували передсмертну агонію,
відганяли злих духів. У Білорусі воском з таких
свічок змазували тварин під час першого виго
ну на пасовища, а також підкурювали від недуг
та підступів нечистої сили у вигляді відьом [34,
с. 442; 6, с. 125]. Посвячення свічок на Стрі
тення практикували й росіяни [2, с. 12].
Воскова свічка, біля витоків пошанування
якої – дохристиянська аксіологія, а конкрет
ніше – старожитній культ вогню з його амбі
валентною природою – повагою та острахом,
спочатку з поклонінням вогню як самому Богу,
а згодом – як символу божественної сили,
з утвердженням християнства ввійшла в усі
ритуали церкви, а для свята Стрітення (у ка
толицькій традиції – Канделора 1) стала
головним і незамінним атрибутом, отримала
особливий чин для благословення (стрітенська
свічка); тому й саме свято в італійців, фран
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Архаїчна символіка воску полягала в уособ
ленні ним вищої жертви небу та душам предків,
а полум’я воскової свічки первісно було знаком
сонця, проекцією сонячного проміння. У ре
зультаті засвоєння християнських аксіологічних
орієнтацій утвердилася християнська міфологе
ма воску як офіри Богу – Творцеві всього су
щого. Розгляд символічної функціональності
воскових свічок у сезонних ритуалах Стрітення
встановив високий ступінь їх обрядової «залуче
ності», актуалізувалися різновекторні символьні
фукції воску – магічного оберега від природних
катаклізмів та демонологічних істот, носія катар
тичної сили вогню, покликаного захистити жи
вих від магічного подиху смерті, а мертвих – від
підступів нечистої сили, символа світла, світло
носного начала, яке здатне прогнати темні сили
зла, дієвого засобу підвищення врожайності
рослин та фертильності домашніх тварин. Наве
дений перелік значеннєвих одиниць дає підставу
ідентифікувати віск як ритуальний символ із ши
роким та стійким семантичним полем.

Історична основа свята: у Давньому Римі
лютий як останній місяць року був періодом
загального очищення й спокутування гріхів.
У ході формування християнської міфології ідея
очищення втілилася в обряд «очищення» Діви
Марії на 40‑й день після народження Христа
із благословенням свічок. Див.: Иванова Ю. В.
Обрядовый огонь / Ю. В. Иванова // Календарные
обычаи и обряды в странах зарубежной Европы.
Исторические корни и развитие обычаев. – М.,
1983. – С. 121.

У канони християнської церкви було введено
посвячення свічок (вони називалися «громниці»)
замість язичницьких факелів, оскільки їхнім
призначенням було «громити силу бісівську, щоб
не шкодила громами і блискавками, зливою і
градом, чародіями чи чарівниками; тому вірні під
час грози запалюють ці свічки, щоб випробувати
плоди молитви; дають також умираючим в руки
громницю, щоб вразити і відігнати сатану, князя
темряви» (Катехізис. – Вільно, 1768).
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цузів, англійців, фінів, чехів часто називається
«Свято / день зі свічками», а в німців та ав
стрійців – «Марія зі свічками», «Божа Мати
зі свічками». У Швейцарії посвячення свічок
відігравало провідну роль у святкуванні «меси
Марії зі світлом», після чого їх зберігали весь
рік, запалюючи перед помираючими, у день
поминань, під час гроз. Німці святили свічки,
які оберігали від грози і граду, хвороб і смерті,
злих духів і відьом, чар та всіляких нещасть,
на спеціальній месі світла («ліхтмес») [23,
с. 176; 41, с. 139–140]. Такі дії обумовлені на
родними уявленнями про віск як символ світла
й чистоти, світлоносне начало, якому підвлад
но розсіяти темряву і прогнати геть від людей
темні сили зла: утихомирити гуркіт грому, по
долати незгоди, напасті та недуги. Окрім того,
свято Стрітення запозичило символіку більш
ранніх язичницьких ритуалів, під час яких за
палювали факели 2 чи свічки, щоб викликати
весняне оновлення природи й сприяти родю
чості рослин.

11

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 5/2014

ницької області / С. Маховська // Берегиня. – К.,
2010. – № 52. – С. 24–32.
26. Матеріали науково-дослідних робіт за
1997 р. Матеріали зібрала і опрацювала І. Несен //
Архів ІН НАНУ, ф. 1, оп. 4, спр. 56.
27. Матеріали наукової етнографічної експе‑
диції на Полісся. 1981 р. Звіт Л. Худаш // Архів
ІН НАНУ, ф. 1, оп. 2, спр. 280 а.
28. Мовна У. Виробнича та духовна спадщина
традиційного бджільництва українців КорсуньШевченківського і Канівського районів Черкаської
області / У. Мовна. – Л., 2011.
29. Мовна У. Звичаї та обряди українських
пасічників Карпат і Прикарпаття (друга поло‑
вина XIX – початок XX століття) / У. Мовна. –
Л., 2006.
30. Мойсей А. Магія і мантика у народному ка‑
лендарі східнороманського населення Буковини /
А. Мойсей. – Чернівці, 2008.
31. Никифоровский Н. Очерки простонарод‑
ного житья-бытья в Витебской Белоруссии и опи‑
сание предметов обиходности (этнографические
данные) / Н. Никифоровский. – Витебск, 1895.
32. Онищук А. Народний календар. Звичаї й ві‑
рування, прив’язані до поодиноких днів у році /
А. Онищук // Матеріали до української етнології. –
Л., 1912. – Т. 15. – С. 1–61.
33. Пархоменко Т. Календарні звичаї та обря‑
ди / Т. Пархоменко // Етнокультура Рівненського
Полісся. – Рівне, 2009. – С. 119–192.
34. Плотникова А. А. Воск / А. А. Плотникова //
Славянские древности : этнолингвистический сло‑
варь. – М., 1995. – Т. 1. – С. 442–444.
35. Рижик Є. Календарні обряди українців
Холмщини і Підляшшя / Є. Рижик // Волинь моя. –
К., 2002. – С. 143–166.
36. Рубіш Ф. Великі Лучки: історико-етногра‑
фічне дослідження / Ф. Рубіш, В. Рубіш-Чучвар. –
Ужгород, 2007.
37. Семенюк Л. Народна обрядова творчість
Шацького поозер’я / Л. Семенюк. – Луцьк, 2012.
38. Толстая С. Полесский народный кален‑
дарь. – М., 2005.
39. Толстая С. Сретенская и четверговая све‑
чи / С. Толстая // Славянский и балканский фольк
лор. Духовная культура Полесья на общеславян‑
ском фоне. – М., 1986. – С. 27–30.
40. Фасмер М. Этимологический словарь рус‑
ского языка / М. Фасмер. – М., 1987. – Т. 3.
41. Филимонова Т. Д. Немцы / Т. Филимонова //
Календарные обычаи и обряды в странах зарубеж‑
ной Европы. Весенние праздники. – М., 1977. –
С. 139–162.
42. Шекерик-Доників П. Рік у віруваннях гуцу‑
лів / П. Шекерик-Доників. – Верховина, 2009.

ІМ

Ф

Е

11. Говірка села Машева Чорнобильсько‑
го р‑ну. – К., 2003. – Ч. 2 : Тексти.
12. Горошко Л. Календарні і родинні звичаї та
обряди в селах Канівського р‑ну Черкаської обл.
(польові матеріали 2009 р.) / Л. Горошко // Архів
Інституту народознавства НАН України (далі –
Архів ІН НАНУ), ф. 1, оп. 2, спр. 594.
13. Горошко Л. Календарні і родинні звичаї
та обряди в селах Корсунь-Шевченківського р‑ну
Черкаської обл. (польові матеріали 2008 р.) / Л. Го‑
рошко // Архів ІН НАНУ, ф. 1, оп. 2, спр. 587.
14. Данильчик Л. Залишки господарськопобутових магічних дій на Опіллі / Л. Данильчик,
П. Костючок // Вісник Прикарпатського універси‑
тету. Історія. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 18. –
С. 123–128.
15. Дмитренко А. Етнографічна експедиція
до села Стобихва Камінь-Каширського району /
А. Дмитренко // Минуле і сучасне Волині та По
лісся. Сторінки історії Камінь-Каширщини. –
Луцьк, 2010. – Вип. 37. – С. 21–32.
16. Завальнюк А. Ф. Українські літні обряди та
пісні / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2008.
17. Коваль О. Символ вогню у традиційній та
календарній обрядовості Старовижівщини / О. Ко‑
валь // Нариси культури давньої Волині. – Луцьк,
2006. – С. 536–565.
18. Коваль-Фучило І. До проблеми: гріх і кара
в українській народній традиції (на матеріалах
фольклорних текстів, записаних у с. Мокряни
Мостиського р‑ну Львівської області) / І. КовальФучило // Діалектологічні студії. – Л., 2003. –
Вип. 2 : Мова і культура. – С. 201–222.
19. Кондратович О. Народний календар Во‑
линського Полісся від свята до свята / О. Кондра‑
тович. – Луцьк, 2009.
20. Кравченко В. З побуту й обрядів північнозахідньої України / В. Кравченко // Збірник Во‑
линського науково-дослідчого музею. – Житомир,
1928. – Т. 1. – С. 67–114.
21. Кравченко В. Зібрання творів та матеріали з
архівної спадщини / В. Кравченко ; упоряд. О. Ру‑
бан. – К., 2009. – Т. 2.
22. Кушнір В. Г. Нариси традиційної культу‑
ри українців Одещини (Миколаївський район) /
В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова, В. М. Поломарьов. –
О., 2010.
23. Листова Н. М. Народы Швейцарии /
Н. М. Листова // Календарные обычаи и обряды в
странах зарубежной Европы. Весенние праздни‑
ки. – М., 1977. – С. 176–188.
24. Маковій Г. Народ у народних святах /
Г. Маковій. – Чернівці, 2009.
25. Маховська С. Календарні звичаї та обряди
села Теперівка Деражнянського району Хмель‑

12

http://www.etnolog.org.ua

Розвідки та матеріа ли

43. Dvořákova H. Svĕt pod sklem. Podoby vosku /
H. Dvořákova. – Brno, 2006.
44. Gloger Z. Rok polski w źyciu, tradycyi i
pieśni / Z. Gloger. – Warszawa, 1900.
45. Horna Cirocha. – Košice, 1985.
46. Moszyński K. Polesie wschodnie /
K. Moszyński. – Warszawa, 1928.

47. Řehoř F. Kalendářik z národniho života
Lemküv / F. Řehoř // ČČM. – Praha, 1897. – Sv. 4. –
S. 353–375.
48. Sielicki F. Wierzenia і obyczaje na
Wilejszczyznie w okresie międzywojennym /
F. Sielicki. – Wroсław, 1994.

Список інформантів
ПМК – Пущенко Марія Костівна, 1939 р. н. За‑
писала У. Мовна 24 червня 2010 р. у с. Бубнівська
Слобідка Золотоніського р‑ну Черкаської обл.
СГІ – Салабай Ганна Іванівна, 1919 р. н. Запи‑
сала У. Мовна 4 червня 2007 р. у с. Лісновичі Горо‑
доцького р‑ну Львівської обл.
СГВ – Сліпанчук Ганна Василівна, 1929 р. н.
Записала У. Мовна 27 вересня 1997 р. у с. Прикми‑
ще Городенківського р‑ну Івано-Франківської обл.
СГМ – Соболь Ганна Михайлівна, 1937 р. н. За‑
писала У. Мовна 23 червня 2010 р. у с. Драбівка
Золотоніського р‑ну Черкаської обл.
ТАІ – Тинець Андрій Іванович, 1939 р. н. За‑
писала У. Мовна 19 серпня 1998 р. у с. Довпотів
Калуського р‑ну Івано-Франківської обл.
ТЄМ – Ткачук Євдокія Миколаївна, 1939 р. н.
Записала У. Мовна 29 червня 1997 р. у с. Задубрів‑
ці Снятинського р‑ну Івано-Франківської обл.
ХМВ – Ханас Марія Василівна, 1944 р. н. За‑
писала У. Мовна 5 червня 2007 р. у с. Новий Яр
Яворівського р‑ну Львівської обл.
ЦСН – Ціпак Семен Наумович, 1922 р. н. Запи‑
сала У. Мовна 6 червня 2007 р. у с. Цетуля Яворів‑
ського р‑ну Львівської обл.
ШГБ – Шевчик Ганна Борисівна, 1921 р. н. За‑
писала У. Мовна 4 червня 2007 р. у с. Мужиловичі
Яворівського р‑ну Львівської обл.

ІМ

Ф

Е

БМА – Близнюк Марія Антонівна, 1922 р. н.
Записала У. Мовна 2 липня 2010 р. у с. Антипівка
Золотоніського р‑ну Черкаської обл.
БМВ – Будка Михайло Васильович, 1950 р. н.
Записала У. Мовна 8 червня 2007 р. у с. Калитяки
Яворівського р‑ну Львівської обл.
ІАІ – Іванець Анастасія Іванівна, 1935 р. н. За‑
писала У. Мовна 8 червня 2007 р. у с. Поруби Яво‑
рівського р‑ну Львівської обл.
ІІМ – Іванець Іван Михайлович, 1931 р. н. За‑
писала У. Мовна 8 червня 2007 р. у с. Поруби Яво‑
рівського р‑ну Львівської обл.
КПО – Качмар Парасковія Олексіївна, 1936 р. н.
Записала У. Мовна 4 червня 2007 р. у с. Мужило‑
вичі Яворівського р‑ну Львівської обл.
КМГ – Ковтуненко Марія Григорівна, 1943 р. н.
Записала У. Мовна 2 липня 2010 р. у с. Антипівка
Золотоніського р‑ну Черкаської обл.
КГЯ – Костогриз Григорій Якимович, 1930 р. н.
Записала У. Мовна 28 червня 2010 р. у с. Мицалів‑
ка Золотоніського р‑ну Черкаської обл.
ММВ – Мисаньо Мирослава Василівна, 1957 р. н.
Записала У. Мовна 5 червня 2007 р. у с. Залужжя
Яворівського р‑ну Львівської обл.
ММВ 2 – Мурин Марія Василівна, 1924 р. н.
Записала У. Мовна 5 червня 2007 р. у с. Залужжя
Яворівського р‑ну Львівської обл.

13

http://www.etnolog.org.ua

ЗАК АРПАТТЯ У ХХ СТОЛІТТІ: ПОГЛЯД ОЧЕВИДЦЯ
Інна Щербак
УДК 39(477.87)“19”
У статті розглянуто питання застосування автором методики усної історії в сучасних польових етнографічних
дослідженнях Закарпаття, зокрема методу наративного інтерв’ю. Наведено текст одного з таких інтерв’ю, у якому
розкривається ставлення інформанта до певних історичних подій та окремих явищ культури на Закарпатті у ХХ ст.
крізь призму власного життєвого шляху.
Ключові слова: усна історія, наративне інтерв’ю, Закарпаття.
В статье рассмотрены вопросы применения автором методики устной истории в современных полевых этногра
фических исследованиях Закарпатья, в частности метода нарративного интервью. Приведен текст одного из таких
интервью, в котором раскрывается отношение информанта к определенным историческим событиям и отдельным
явлениям культуры на Закарпатье в ХХ в. через призму собственного жизненного пути.
Ключевые слова: устная история, нарративное интервью, Закарпатье.
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The article considers a problem of author’s application of oral history methods to modern field ethnographic research,
particularly a method of narrative interview. There has been given a text of such an interview which reveals an informant’s
attitude to individual historical events and certain cultural phenomena in Zakarpattia in the XXth century through the lenses
of his own course of life.
Keywords: oral history, narrative interview, Zakarpattia.

тя у всіх компонентах традиційно-побутової
культури, мови, релігії та національної само
свідомості переважно характеризуються ор
ганічною єдністю з усім українським народом.
Цієї єдності не змогли порушити багатовікове
політичне відмежування Закарпаття від укра
їнського етнічного материка і зусилля різних
недругів українського народу, спрямовані на
відчуження від нього закарпатців та асиміля
ції їх іноземними поневолювачами. Прирече
на на провал і сучасна авантюристська затія
ідеологів так званого політичного русинства
з їх потугами виокремлення закарпатців як
частини якогось ілюзорного карпаторусько
го східнослов’янського народу. Багатовікове
співжиття і взаємодія українців-закарпатців
з іншими національними меншинами істотно
позначилися у різних сферах традиційно-по
бутової матеріальної та духовної культури міс
цевого населення. В народному будівництві,
господарських заняттях, одязі, промислах і ре
меслах, харчуванні, звичаях, фольклорі, роз
мовній мові поєднуються різні взаємовпливи.
Водночас у цьому складному комплексі куль
турних перехрещень, нашарувань і впливів
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Українське Закарпаття – історико-етно
графічний ареал, етнокультурна специфі
ка якого формувалася впродовж століть під
впливом об’єктивних природних, багатовіко
вих політичних та економічних умов його істо
ричного розвитку. Результатом перебігу етно
культурних процесів на території краю стало
побутування різних етнічних та етнографічних
традиційно-побутових реалій та культурних
взаємовпливів, які витворили своєрідний і не
повторний етнографічний образ Закарпаття.
Гірські райони краю заселені трьома етно
графічними групами – бойками, лемками та
гуцулами, які разом із північними (галиць
кими) сусідами утворюють історико-етно
графічні регіони Бойківщини, Лемківщини та
Гуцульщини. У підгірській та низинній части
ні Закарпаття поряд з місцевим автохтонним
українським населенням, яке виділяють як
окрему етнографічну групу долинян [4], роз
сіяно чи компактно проживають представни
ки сусідніх етносів: словаки, угорці, румуни,
чехи, а також німецькі колоністи та цигани.
За словами відомого українського вчено
го Р. Кирчева «етнічно українці Закарпат
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Проблема інтеграції етнології та суміж
них з нею дисциплін не є для етнології tabula
rasa – вона вже знаходила своє вирішення у
формуванні на її основі в 1960–1980‑х роках
нових наукових дисциплін: етносоціології,
етнодемографії, етноекономіки, етнопсихоло
гії, етноекології, етнічного картографування,
етнографії дитинства та інших наукових на
прямів. Завдяки інтердисциплінарним до
слідженням радянська етнографія подолала
минулу традицію поділу культури на матері
альну та духовну без врахування соціального
контексту та процесів соціальної взаємодії,
почала активно досліджувати етнічні проб
леми сучасності та перестала сприйматися
лише як наука про архаїку. У результаті це
дозволило покінчити з існуючою в СРСР з
1930‑х років практикою ізоляції етнографії як
науки про традиційну культуру від наук про
людину і суспільство.
На нинішньому етапі розвитку вітчизняної
етнології перспективними є міждисциплінарні
дослідження на межі усної історії та етнології.
В Україні вже зреалізовано декілька дослід
ницьких проектів: «Усна жіноча історія. По
вернення», «Україна ХХ століття у пам’яті
жінок», «Усна історія селянської культури
1920–1940», «Український голокост 1932–
1933 років: свідчення тих, хто вижив» та інші.
На методиці усноісторичних досліджень ба
зується дослідницький проект відділу «Укра
їнський етнологічний центр» Інституту мис
тецтвознавства, фольклористики та етнології
НАН України «Етнографічний образ сучасної
України» [1], збір матеріалів до якого вже роз
почато.
Нижче подаємо один з текстів, записаних
під час авторських польових досліджень на
Закарпатті в листопаді 2012 року у смт Ви
лок Виноградівського району від Михайла
Юрійовича Леньо, 1911 р. н. Це – наратив
не інтерв’ю, яке має вигляд розповіді про своє
життя без втручання інтерв’юера, який задає
лише загальну спрямованість оповіді, що очі
кується. Під час вільного викладу в пам’яті
оповідача асоціативно випливають насампе
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чітко простежується субстрат етнокультурної
єдності та спільності закарпатських українців
(або, як вони називали себе ще в недавньому
минулому, – русинів) з основним материком
українського народу» [2].
Перелік праць українських та зарубіжних
учених, які базуються на традиційній етно
логічній методології та висвітлюють різні ас
пекти етнокультури Закарпаття: етнічну та
національну ідентифікацію, міжкультурні
взаємовпливи, обряди життєвого циклу, на
родне будівництво, господарські заняття, на
родні вірування та релігійне життя мешканців
краю тощо, налічує сотні позицій. Наукова та
фактологічна цінність цих досліджень є неми
нущою та актуальною і до сьогодні.
Останнім часом в етнології, як і в соціаль
них та гуманітарних науках загалом, дедалі
більшого застосування набуває антрополо
гічний підхід до вивчення фактів та явищ, у
якому об’єктом наукового інтересу стають долі
людей, а предмет наукового пізнання зміщу
ється від вивчення «знелюднених» соціальних
структур до людини як суб’єкта всіх соціальних
утворень. За словами російської дослідниці,
етнолога Г. Комарової «сила антропологічного
підходу» полягає в тому, що він дає можли
вість «побачити речі у їхньому взаємозв’язку,
замість того, щоб розглядати їх окремо. Такий
підхід... особливо важливий для комплексу со
ціогуманітарних наук і насамперед, для соціо
культурних гуманітарних досліджень» [3].
Досить поширеним на сьогодні напрямом
соціально-гуманітарних досліджень є усна іс
торія, головним предметом якої є суб’єктивний
досвід окремої людини. Його основним ме
тодом дослідження є інтерв’ю, і в цьому він
близький за своєю специфікою до інших наук:
соціології, психології, культурної антропології,
етнології. Така методика дає можливість до
сліднику залучати для аналізу нову категорію
джерел, зокрема щоденники, мемуари, біогра
фії тощо. На сьогодні консенсусу щодо оста
точної дефініції усної історії не досягнуто, але
більшість науковців наголошують на міждис
циплінарності цього напряму.
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така чиста їжа. Вони слив’янку лиш переві
рену вживають, шоб вона чиста була, шоб не
було в ній фальсифікатів. Риба обов’язкова.
Лише там, де понад 50 км немає ні водой
ми, ні річки – тих звільняють. Це Талмуд їх
зобов’язував. Там усьо зафіксовано, шо їсти
треба: птиця варена, багато зелені. А про вій
ну – тоді закривали школу і так і вчився з
переривами. Мої батьки здорові були фізично
і заможні були. Коні у нас були. А після Пер
шої світової пандемія була, іспанський грип,
«іспанка» називали. То більше людей понес
ла, ніж війна. І самих здорових. І я був у тій
хворобі. І батько, й мати померли в тому. Це
вже 1920‑й рік був. Один брат у мене був, на
шість років старший. Маму шось треба було
оперувати, її повезли і так я народився. Бо
тоді було дітей, кілько Бог дає, тоді були ба
гатодітні сім’ї. У сусіда нашого, у попа, де
сятеро було. Тоді семеро дітей – ото норма,
четверо – то диво. Потім я сам догадувався,
як я жив, як учився. Репетитором був – мене
наймали – аптекар своїх дітей по-чеськи вчи
ти – старших, менших, приходили діти, які в
гімназію поступали.
– А як батьки померли, хто Вас виховував?
– По-різному було. По закону, були такі
опікуни. Бо в нас і коні були, ми були такі газ
ди, сільські багачі. Був один такий опікун –
висококваліфікований столяр, сам мадяр. Ну,
а коли я вчився, то кусок землі продали. Я не
можу казати, шо я бідував. Учився я в торго
вельній академії мукачівській. То була пре
стижна дуже на той час школа. Потому у Хус
ті у вчительській семінарії при гімназії. Так
шо став пак кваліфікованим учителем. Потім
вже за радянських часів – Ужгородський уні
верситет заочно, історія. А після виходу на
пенсію, моя любима робота – було таке то
вариство всесоюзне і республіканське – То
вариство охорони пам’яток історії і культури.
То було багате Товариство, бо колгоспи мали
фонди, вносили гроші. А цю роботу я любив,
я навіть обирався головою районної інспекції.
Працював я учителем і в Новоселиці [село Ви
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ред ті епізоди й моменти, які мають найбільшу
суб’єктивну цінність, що дає змогу виявити
смислотворчі моменти конструювання його
біографічної оповіді.
***
– Сьогодні по старому календарю – свято
Михайла. А по європейському свято Михайла
уже було, але ми держимо по-старому.
– Вітаю Вас зі святом! Дай, Боже, Вам
здоров’я! Ви за свій вік багато пережили
різних подій. Розкажіть, будь ласка, як Вам
жилося при різних владах, як жила Ваша
сім’я?
– Знаєте, тут така справа... Про себе я
якраз думаю... Я про свою дочку Катерину,
яка там, в Угорщині. Там в цей день є зви
чай відзначати Катерини, то в моєї доньки
теж сьогодні іменини, не день народження.
Вона мені буде сьогодні вечером дзвонити.
Вони тільки от вернулися – були на кордоні з
Австрією, він по підвищенню кваліфікації, а
вона була на термальних купелях. Я маю двоє
дочок, а у них уже двоє хлопчиків. Один пра
цює в Німеччині лікарем, а молодший тепер
кінчає практику в Дрездені. Катя виїхала до
Угорщини 15 років тому, а Маланка – друга
дочка – років на три раніше. Вони там жи
вуть 15 км від Будапешту. А про себе... Я на
родився у Виноградівському районі. Все жит
тя жив і працював тут. Я народився ще при
цісарю Францу Йосифу ІІ в 1911 році. Сто
перший рік я закінчив. Ну, та я не люблю про
себе розказувати... Три роки мав, як почалася
Перша світова війна. Я сам з Веряці, шо біля
Королева. Є легенда, шо через Тису там був
полотняний міст. А Мала Копаня – то було в
мене перше місце роботи – вчительства. Іще
в такому довбаному човні я переїжав через
Тису туди на роботу, но на зиму там, звичай
но, квартира була. Жив і харчувався в євреїв
дуже багатих, бо селяни жили дуже скромно,
не мали час. Цікаво так у євреїв – я навіть
на шабат там був. Вони поважають, якшо їх
не обіжають. Там інтелігенцію дуже поважа
ли жиди. У п’ятницю ввечері у них святковий
обід, коли зірка вийде. Їдять лиш кошар, то
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в нас сиділа. Такий уют моя жінка зробила, то
все від жінки залежить. Коли вже прийшла
радянська влада після війни, нічо не було,
цукру на розсип не можна було дістати, а я на
нараді, прийду на Святий вечір, а вона ялин
ку зробила – така винахідлива була, з паперу
ялинку зробила.
– А де Ви познайомилися з дружиною?
– Вони в Королеві жили. Батько був на
чальником поїзда. А у хаті – семеро дітей. Він
один заробляв на всіх – усі жили. Але хата
для людей була відкрита – то котра вчителька
до Ужгорода чи Будапешта виїжджала, та все
до них зайдуть... І знаєте, залізничники гроші
мали. А селяни страшно бідували. Але психіч
но вони не бідували. Я знаю сусіду, не мали
землі, «на третє» обробляли. А сусідка до нас
з кужелем по снігу прибіжить боса та там пря
ли узимку. Але щасливі були. Пасулю поста
вить варити на літі, а сама піде в ліс і дрова,
і грибів принесе, доки пасуля звариться. А то
ходили в Бачку, це Південна Венгрія, тепер
Югославія. Там було сало та олія та мука біла
та приносили. То, знаєте, страшні часи були.
– А як тут люди жили під час Другої
світової війни?
– Я всю війну був у Новоселиці. Я знав,
як на долоні, кожну хату, кожну дитину. Тут
у війну були мадяри. А перед тим тут була
Карпатська Україна. Чехословаччина роз
палася. Венгри не признавали Карпатську
Україну. І був бій на Красному полі. А ше був
бал Волошина до виборів у Сойм. Перший
бал був у Королеві. За Віденським конгре
сом і Ужгород, і Мукачево приділили мадя
рам. Коло Фанчикова був кордон. А Мука
чево, Росвигово належало до Карпатської
України. Ну, то фактично була автономія,
але вона називалася Карпатська Україна.
Із Ужгорода уряд перенісся до Хуста. Коли
Волошин був при владі, його міністром осві
ти і культу був Августин Штефан 1. Це мій
директор, любимий директор [засновник і
директор Торгової академії у Мукачевому,
1922–1938 рр. – І. Щ.]. То був розум, честь
і совість. А мій однокурсник, Рогач Іван на
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ноградівського району. – І. Щ.]. Це було село
таке, шо доріг не було, а глина липка була, гли
нисти яруги, коли потоки. Треба було з Черни
[сусіднє село. – І. Щ.] підійматися – дуже
важко. Туди я і покійну жінку повів. Вона в
мене мадярка була. Вона не знала й слова
українською. Коли я залицявся до неї, то один
родич приходив та переводив їй.
– А як там жили люди?
– Перше треба розуміти, шо вчитель тоді
мав величезний авторитет у людей. Учитель та
піп, священик – це двоє, шо мали авторитет
у селі за чехів. Школа була не загальна освіта
і планова, лиш той учився, хто хотів, і важко
було поступити навіть у гімназію – вступні
екзамени треба було здавати. Між селянами
й інтелігенцією велика дистанція, диференція
була: і в ноші – одяг, і в побуті. Фізичну робо
ту вчителі не виконували. Ну, якшо там шось
вчитель робив – сіно возив, кукурудзу ламав,
то казали, по-перше, шо ти забіраєш роботу
від бідних, а по-друге, шо ти за учитель? Учи
тель свій час має використати для підвищення
своїх знань, для самоосвіти.
– А як оплачувалася праця вчителя –
достатньо чи ні?
– Ну, я вам скажу так. Коли я ще не став
повноцінним учителем зараз після академії, то
називалося помічний учитель, тоді диференці
алку я здавав. З музики я дуже бідував – ї її
треба було здавати в академії. І хор у нас був –
мій класний керівник свого часу у хорі Кошиця
співав. То він такий хор в академії зробив, шо
ми перше місце заняли! Перша зарплата моя
була – я з неї міг прохарчуватись, одягнутися
два рази на Різдво і на Великдень, квартиру
заплатити. І ще добрячу суму на ощадкнижку
поставлю. І ще не раз заберу двох–трьох до
Хуста в ресторан – там кнедлики повечеря
ти. Ну, хто хотів, пиво попив. І вернулися на
зад поїздом – дешево було. А зарплата була
1000 корун. Учитель був плачений так, як
належиться. Жив на квартирі зі своєю жін
кою – я її привів у хатку, де лиш одна кімнатка
і прихожа, де жила моя техробітниця з сином,
а чоловік її у Бразілії був. То попадя – та все
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четверо нас було – початкова школа. Діти в
довгих сорочках. Одна дівчинка Анничка та
все усміхається. «Анничко, та шо таке?» Чую
дух від неї пішов такий. Я до батьків: «Та шо
таке з Анничкою?» – «Так це ми їй від глис
тів динатурат даємо». Динатурат, технічний
спирт, розводили, був чеський, наполовину
розводили, а він білий був як молоко. У Ново
селиці жили і жиди. Були дуже добрі люди,
були такі, шо худобу дуже любили. Я був при
сутній, коли їх повезли. Як вони із гетто ішли
свою худобу дивитися, яка у сусідів була – так
любили худобу! Багато дітей було, у школу хо
дили. У школах тоді було заведено, шо перший
урок починався молитвою і останній. А жи
дівські діти – вони не хрестилися, а стояли.
Але жиди йшли у нашу школу вже із своєї,
жидівської школи – бужні [місцева назва
синагоги. – І. Щ.], де по-жидівськи вчилися.
Але ще хочу казати про Рогача. Де він дівся,
то загадка. Коли мадяри прийшли, то побили
їх на Красному полі, заняли Хуст – столицю.
А Волошин з своїм урядом – до Бичкова. Від
правив там останню літургію і там перепра
вилися у Солотвині в Румунію з німецькими
паспортами і потім у Чехію, в Прагу. Бо Пра
га їм знакома була. Волошин сенатором був у
парламенті. А мій директор Штефан, він був
главою Сойму. Так значить, Рогач тоже до
Праги пішов. Там був Вільний університет.
Вони продовжували там роботу. А Рогач був
неспокійний. Була така Олена Теліга – то на
ціоналісти були. І він із нею працював. То вони
разом поїхали в окупований німцями Київ.
Вони прийшли у Київ та почали вимагати від
німців: «Україну нам давайте!». За їхні вимоги
їх і розстріляли у Бабиному Яру. Та сяк вони
погинули невинно, в тому числі і мій друг Ро
гач. Я під час Угорщини тоже в армії був. На
щастя, в канторі служив, на фронт не попав.
Якраз Сталінградська битва була.
– А коли радянська влада прийшла, як
жилося?
– А як за радянських – не любили люди
колгосп, то страшне діло – не платив колгосп,
казали: «за паличку робимо». То шо крали,
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зивався [секретар А. Волошина, військовий
писар Карпатської січі. – І. Щ.], був ідео
лог головний у Волошина. Він був теолог,
закінчив теологію. Він такий «зубрьожка»
був, відмінник був у знаннях. Після закін
чення академії він пішов учитися на попа, у
духовну семінарію. Пішов він до Пряшева,
а потім до Львова пішов. Ну, ви скажете, де
я був? А мене мобілізували в армію в чехо
словацьку. Я на чеських підручниках учився.
Перекладених на так звану «русинську»
мову було мало. Була така признана грама
тика доктора Панькевича – ото була офі
ціяльна. Було там таке «о» з дашком. Але
мова українська була, це великий прогрес.
Пізніше пішла мовна боротьба. Це траге
дія була на Закарпатті. Не раз у хаті брат із
братом не мирилися...
– А хто підбурював?
– Та були такі, як тепер «Русский мир» та
гроші. А русофіли були дуже багаті. Була тут,
у Закарпатті, така Брешко – Брешковська.
У Празі потім жила. Коли Австро-Угорська
імперія розпалася, Закарпаття було у складі
Чехословаччини. Масарик був моїм першим
президентом. Я його бачив, мені було 12 ро
ків, я був у Празі. Я попав на збір спортив
ного товариства «Сокол». Я всігди був пере
довим. У «Пласті» мене курінним обирали. Та
кажу, шо Масарика я бачив своїми очима. Він
об’їздив стадіон, коли ми виступали. Їхали ми
до Праги усяко – навіть у товарних вагонах.
Це було 1924 року. Але вернімося до Карпат
ської України. Цей Рогач, то я його підштовх
нув у гурток, на громадську роботу. «Шо це
ти, кажу, не береш участі ні в літературному
гуртку, ні у драматичному? Не ганьбися!» То
він мене дуже поважав за це. А брат у нього,
Юрко, був у Празі. Я з ним зустрівся, коли був
з’їзд з Волошиним у Виноградові. Бо я прий
шов, коли вже уряд існував, я мав наказ – у
Пушкінові я робив. А його заняли мадяри.
Я через Перечин, а потом мене машинами пе
ревезли до Хуста, а з Хуста до Веряці на Різд
во. Так шо після Різдва у Новоселиці у свого
колеги я мав наказ, доки він мене заміщав. Ну,
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шо відти можна принести... Тоді було при
мусове записування в колгосп. Ну, та й нас
залучали до цієї роботи і лякали, шо підеш
там, де білі медведі. То було страшне. Нічо не
було, колективізація та позички обов’язкові.
Приказка така була тоді: «Ні корови, ні сви
ні, лише Сталін на стіні». Бригада – уповно
важений з Ужгорода, міліціонер та директор

школи обов’язково, а я тоді був директором.
Та дідо був сховався під ліжко та найшли та...
витягли. А жінка його каже: «Та пождіть,
піду до сусіди позичу грошей. А ви дитину
мою посокотіть». А вона навмисне не верну
лася. Пішли її шукати, дитина плаче... Ото
страшні діла, шо ся творило. Це було у 1947–
1950 роках.
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СУСПІЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ІРИГАЦІЙНЕ
БУДІВНИЦТВО ЯК СПІЛЬНУ СПРАВУ
(із центральноазійської традиції)
Володимир Гусаков
УДК 631.67(5)
Статтю присвячено технологічним та соціальним аспектам організації іригаційних робіт у центральноазійсько
му традиційному суспільстві. Автор описує низку найтиповіших іригаційних технологій, що їх використовували в
регіоні із часів середньовіччя аж до ХХ ст. Особливу увагу приділено питанням організації праці в традиційному
суспільстві.
Ключові слова: іригаційне будівництво, іригаційні споруди, традиційне суспільство, Центральна Азія, архаїчні
форми соціальності.

Е

Статья посвящена технологическим и социальным аспектам организации ирригационных работ в традиционном
обществе Центральной Азии. Автор описывает наиболее типичные ирригационные технологии, применявшиеся в
регионе со времен средневековья до ХХ в. Особое внимание уделяется вопросам организации труда в традицион
ном обществе.
Ключевые слова: ирригационное строительство, ирригационные сооружения, традиционное общество, Цен
тральная Азия, архаичные формы социальности.

Ф

The article deals with the technological and social aspects of arranging the irrigation construction in Central Asian
traditional society. The author describes a few most typical irrigation technologies, used in the region from the Middle Ages
till the XXth century. A particular attention is paid to discussing the questions of adequate forms of labour organization in
traditional society.
Keywords: irrigation construction, irrigation works, traditional society, Central Asia, archaic forms of sociality.

сів, необхідних для проведення вельми затрат
них іригаційних робіт.
Здавна природно-екологічні труднощі в
Центральній Азії змушували місцевих жите
лів приділяти особливу увагу розвитку штуч
ного зрошування. У регіоні споруджувалися
та перебудовувалися цілі іригаційні системи,
у тому числі магістральні канали до 100 км
завдовжки і до 40 м завширшки. Були створе
ні й підтримувалися в робочому стані штучні
дельти, отримало значний розвиток технічно
складне і трудомістке карізне зрошення через
підземні водозбірні галереї.
Цей тип зрошувальних систем залежав
від локалізації того чи іншого землеробського
району. У гірських та передгірських долинах
Таджикистану й Північного Афганістану, що
розміщувалися в зоні, яка отримувала достат
ньо води від сезонних розливів річок (Вахша,
Пянджа, Сурхандар’ї, Геріруда) й удобрюва
лася наносами, застосовували віялові системи
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Серед проблем, які довелося вирішувати
центральноазійським народам протягом їх
ньої багатотисячолітньої історії, були такі, що
пов’язані зі складними ландшафтними та при
родно-кліматичними особливостями регіону
Центральної Азії. Загальна обмеженість вод
них ресурсів краю, наявність у ньому великих
і малих гірських систем, пустель та напівпус
тель гальмували й ускладнювали нормальний
розвиток місцевих землеробських громад.
Задля подолання зазначених перешкод ще із
часів стародавньої Согдіани та середньовіч
ного Мавераннахру їхніми мешканцями були
винайдені доволі унікальні прийоми штучного
зрошування – іригації, що їх застосовували
для розвитку поливного землеробства й водо
постачання населених пунктів аж до заміни
радянською меліорацією в 60‑х роках ХХ ст.
(і то не скрізь). Цікавими з наукового погля
ду є традиційні соціально-економічні підходи
щодо мобілізації громадами людських ресур
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ряду із цегляних арок, він одночасно слугував
мостом завширшки понад 9 м. Його залишки
непогано збереглися до наших днів.
Незважаючи на інтенсивне будівництво ка
налів, величезні родючі землі напівпустельних
і передгірських рівнин часто були позбавлені
поверхневих водних джерел. Така екстремаль
на ситуація існувала в регіоні зі стародавніх
часів: ще античний історик Полібій писав, що
«на поверхні цієї країни взагалі не видно води»
[13, с. 263]. Ця неприємна обставина змушува
ла землеробів шукати шляхи виведення ґрун
тових вод на поверхню. Багатовікова практика
та накопичені знання зумовили винайдення
каріза – унікальної гідротехнічної споруди.
Карізи бувають двох типів: перший, най
більш ранній і найпоширеніший, призначе
ний лише для виведення ґрунтових вод; дру
гий слугує для проведення води через гірські
перешкоди. Риття й експлуатація карізів на
були неабиякого розмаху, особливо в гірських
районах. На базі карізного зрошення і водо
постачання виникали численні населені пункти
й цілі землеробські райони в Хорасані (Пів
нічно-Східний Іран), Афганістані та Сінцзя
ні (Західний Китай). Тут карізне зрошення
переважало навіть у першій половині ХХ ст., а
загальна кількість придатних карізів станови
ла декілька десятків тисяч [7, с. 195].
Довжина й розгалуженість підземних гале
рей покинутих і діючих карізів, яка дозволяла
цілим загонам душманів буквально зникати
під землею, справила неабияке враження на
радянських військових у горах Афганістану в
1980-х роках. Підземні тунелі в районі ТораБора слугували надійним сховищем для не
вловимого Осами бен Ладена.
Сама по собі схема каріза (водозбірний ту
нель із вертикальними колодязями), як і ме
тоди його спорудження, практично не зміню
валася. Безпосередньо будівельним роботам
передували своєрідні геологічні дослідження.
Перш ніж почати копати, треба було встано
вити наявність чи відсутність води там, де
планувалося будівництво каріза. Зазвичай
майстер лягав долілиць, спираючись на під
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каналів – арики. Їхня довжина залежала від
ряду чинників: природний тальвег долини, на
повнення водою саїв і гірських річок, які жив
лять такі системи тощо [11, с. 84–91].
Копання ариків у гірських ущелинах Ба
дахшану, Дарвазу, Каратегіну або Куляба є
виключно важкою справою. Багато з них були
проведені по прямовисних і крутих гірських
схилах. «...Зрошувальна система, яка існує в
Зарафшанському окрузі, вражає своєю вели
чезністю. Утім, усе це ніщо, порівняно зі зро
шувальною системою Когістану, де канали
йдуть по скатах, ліпляться по прямовисних
боках на величезній висоті, <...> по висічених
у скелях жолобах і тунелях...» [4, с. 99].
У рівнинній частині, де в долині Амудар’ї та
її притоки Зеравшану розташовані великі Бу
харський та Самаркандський оазиси, на зміну
арикам прийшли потужні магістральні канали.
Їхнім завданням було підводити воду на ма
сиви земель поза зоною природних розливів.
За допомогою довгих каналів (джуї, нахри)
стало можливим використання під зрошу
вальне землеробство нових значних територій.
Більшість каналів брали початок біля гребель,
зведених на березі або впоперек річок. Під час
їхнього будівництва споруджувалися складні
головні пристрої, що забезпечували можли
вість регулювання надходження води в зро
шувальну систему в різні пори року.
Як приклад можна навести велику греблю,
що розташовувалася за 42 км від Самаркан
да, на вузькому ложі Зеравшану в місцевості
Варагсар (Голова Греблі). Вона була збудована
з лісу, хворосту та каміння. Звідси починався
канал Даргом (працює й нині), який постачав
воду до Самарканда [10, с. 108–114]. Вода
подавалася з Даргому на територію міста, де
розподілялася по чотирьох відкритих каналах.
Кожний з них, розгалужуючись на дрібні від
води у вигляді сітки водогонів і джуїв, достав
ляв воду в громадські й житлові будівлі. На
північний схід від Самарканда, де Зеравшан
поділявся на два рукави, функціонував водо
розподільник Пулі Кухак (завдовжки понад
200 м і заввишки 12 м). Побудований у вигляді
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Після успішних пошукових робіт на об
раному місці викопували головний колодязь
на глибині   водоносного шару, поруч із ним
через 40–60 м (іноді менше) рили другий
колодязь, далі – третій і т. д., – до тих пір,
поки глибина останнього не доходила до 2 м
і більше, тобто до виходу води на поверхню.
Тоді всі колодязі, від першого до останньо
го, поєднували між собою тунелем, який зі
слабким ухилом прорізав водоносний шар.
Глибина цих колодязів залежала від рівня за
лягання ґрунтових вод. Відомі карізи, глиби
на яких досягає 70–80 м, а деяких – навіть
90–100 м. Для того, аби потрапити в тунель
одного з карізів в Нішапурі (середньовіч
на столиця Хорасану), треба спуститися на
70 сходинок по спеціальній драбині. Колодя
зі слугували для вентиляції тунелю, підйому
ґрунту, спуску та підйому людей, інструмен
тів, матеріалів за допомогою чарх (воріт) під
час риття каріза. Зверху їх зазвичай закри
вали плоскими кам’яними плитами або коло
дами. У Східному Ірані, до речі, ці кам’яні
плити називаються «калар» [14, с. 99].
Довжина каріза залежала від рясності й
рівня залягання ґрунтових вод. Водозбірна
частина каріза складалася рідше з однієї або
двох гілок, частіше – з декількох. Відомі карі
зи завдовжки 40–45 км! Ще в давнину Полі
бій писав, що «люди (перси) не знають, де по
чинаються ці канали (карізи) і з яких ключів
вони наповнюються» [13, с. 264]. У місцевос
ті, де водопровідна частина тунелів проходила
крізь сипучі пласти, їхні стіни укріплювали
камінням і деревами, а при відсутності цих
матеріалів клали обпалені глиняні труби –
«мурі». Під час відновлення старих карізів
постійно знаходять довгі глиняні труби. Уза
галі в Центральній Азії ще із часів середньо
віччя набула поширення практика викорис
тання глиняних труб для водоканалізаційних
ліній у великих міських рабадах і махалля [1,
с. 30–55].
Існувала особлива конструкція каріза, при
стосована для передачі води через гористі
перешкоди. У цьому випадку каріз прорубу
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боріддя, у напрямку до сходу сонця, і дивився
вдаль, намагаючись побачити випаровування
вологи. Також аналізували характер місцевос
ті, склад ґрунту тощо. Окремо звертали ува
гу на рослинність, адже очерет, верба та інші
види рослин не можуть рости при повній від
сутності вологи.
Якщо ці дослідження засвідчували наяв
ність ґрунтових вод, то здійснювалася додат
кова перевірка, покликана дати стовідсоткову
впевненість у правильності вибору місця для
майбутніх робіт. Традиційно для цих цілей ви
копували яму завглибшки 1,5–2 м. Після за
ходу сонця в неї ставили мідний або свинцевий
таз, ізсередини намазаний олією, і засипали
землею. Наступного дня перевіряли, чи є в
ньому краплі. Якщо так, то це означало, що в
цьому місці, напевно, є вода. Часто в таку яму
ставили неопалену глиняну посудину. При на
явності води ця посудина не тільки зволожу
валася, але й навіть розпадалася від руйнівно
го впливу вологи. Як датчик (замість посудин)
використовували вовняне руно. Якщо наступ
ного дня з нього вдавалося віджати воду, то
це місце було багате на водні запаси, отже, об
ране правильно. Існував також прийом, коли в
яму ставили запалений світильник, повністю
заправлений олією, і прикривали його зверху.
Якщо до наступного дня він цілком не виго
рав, і посудина покривалася вологою, то це
свідчило про наявність ґрунтових вод. Іноді в
ямі просто розпалювали багаття, і якщо при
нагріванні землі з неї піднімалася пара, то це
була ознака наявності води в цьому місці.
Така всебічна й ретельна розвідка зумов
лювалася тим, що риття каріза вимагало вели
ких матеріальних витрат і людських ресурсів.
Проведення цієї тяжкої роботи навмання по
збавлене будь-якого сенсу. Наприклад, у Тур
фані (Сінцзян) з каріза завдовжки 3 км, при
глибині колодязів 45–90 м, довелося в серед
ньому вибрати понад 155 м3 землі та гальки.
У Північному Хорасані під час відновлення
старого каріза впродовж двадцяти років з
90 старих колодязів було розчищено тільки 80
[9, с. 332].
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ху їх закривали покладеними в один ряд ко
лодами з квадратними отворами посередині.
Довжина таких карізів відповідно залежала
від розмірів пагорбів.
Копачі карізів працювали сидячи лопатою,
кайлом та коротким ломом при світлі ламп і
свічок. Відвал піднімали в шкіряних мішках
за допомогою чарх. У кожному забої зазвичай
працювали 4–5 осіб. Уже в нові часи мухандісі
(інженери) для нівелювання тунелю каріза по
чали застосовувати простий, але зручний ін
струмент – тарозу (терези), який складався із
трикутника, посередині якого висів тягарець.
Сам трикутник розміщували на горизонталь
но натягнутій мотузці.
Якщо порівнювати різні типи карізів за об
сягами витраченої на них праці, то на першому
місці перебувають карізи з боковими отвора
ми, що їх, як правило, прорубували в товщині
твердих скелястих конгломератів.
Узагалі всім згаданим гідротехнічним спо
рудам притаманні складність і трудомісткість.
Гігантська праця їхніх будівничих часто зни
щувалася періодичними екологічними лихами
(посухи, переміщення піщаних мас, природні
зміни річкових русел, землетруси тощо), а та
кож через іноземні вторгнення та внутрішні
міжусобиці, які призводили до руйнівних на
слідків. Усе це зумовлює актуальність пи
тання щодо характеру виробничих сил, що їх
залучали для будівництва, подальшої рекон
струкції та підтримки в працездатному стані
об’єктів іригації на теренах Центральної Азії.
Адже традиційне суспільство для вирішення
своїх меліоративних завдань явно не могло по
слуговуватися технологічними й фінансовими
можливостями Мінводгоспу СРСР та його
республіканських підрозділів.
Радянська наука традиційно в дусі форма
ційної теорії пояснювала гігантські обсяги ви
конаних іригаційних робіт масовою експлуата
цією невільницької праці. Ще в 1933 році
авторитетний сходознавець В. Струве в про
грамній чотиригодинній доповіді в Державній
академії історії матеріальної культури сформу
лював тезу про те, що зародження та подаль
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вали на початку або в середині траси каналу,
залежно від розташування цієї перешкоди.
Карізи такої конструкції траплялися в ба
гатьох центральноазійських землеробських
районах, але найпоширенішими вони були в
передгірській і гірській зонах у басейні Верх
нього Зеравшану (Худжандська – колишня
Ленінабадська обл. Таджикистану). Указана
конструкція у свою чергу мала два різновиди.
Карізи першого з них пробивали в товщині
скель і конгломератів берегових обривів річок
та ущелин. Найбільші карізи цього типу мали
назви: Кофір, Тягі Камар, Кавола, Джадруд
та ін. Їхня довжина – 0,5–1,5 км. Найбіль
ший серед них – Фармітан (з кінця XIX ст. –
Токсан каріз): завдовжки 3,2 км, глибина за
лягання його тунелів сягає 40 м [17, с. 16–18].
Тунелі цих карізів зигзагоподібні й мають
круглу, грушоподібну та еліпсоїдну форми в
розрізі (діаметр – 1,5–2 м). У кожного зигза
га є отвір, призначений для викидання породи
під час будівництва тунелю та його очищу
вання при експлуатації. У розрізі вони також
мають круглу й еліпсоїдну форми (діаметр –
1–1,5 м).
Перед пуском води в тунель бокові отво
ри закривали камінням і дерном. Поступово
ця важлива ланка тунелю була вдосконалена
так, щоб отвори можна було прорубувати під
кутом. У цьому випадку наповнений водою
тунель експлуатувався надійно й без додатко
вих затрат праці, проте його очистка ставала
складнішою. Деякі бокові отвори карізів, що
були прорубані в товщині скелястого конгло
мерату берега Зеравшану, мали Г‑подібну
форму, оскільки при звичайній формі бурхлива річкова вода могла ввійти в тунель через отвір
і зруйнувати його, особливо під час повені.
Існував різновид цієї конструкції, при якій
каріз, прорубаний через пагорб, що закривав
шлях каналу, мав прямий тунель. У ньому ро
били вертикальні очисні колодязі завглибшки
1–2 м. Їхня глибина залежала від відстані
каналу-водоводу до денної поверхні пагорба.
Такі колодязі слугували для тих самих цілей,
що й колодязі карізів попередніх типів. Звер
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неймовірним, то можемо припустити, що ка
нал збудувала велика кількість рабів. Проте
спробуємо критично розглянути це твердження
радянського класика.
По-перше, великі канали не обов’язково
мали будуватися швидко. На їх спорудження
могли витрачатися роки (у деяких випадках –
десятиріччя), а іригаційна мережа загалом по
винна була розбудовуватися взагалі протягом
сторіч. По-друге, особливості центральноазій
ського (у тому числі хорезмського) сільсько
господарського року дозволяли використову
вати землеробське населення для будівництва
й очистки зрошувальних споруд упродовж
двох-трьох місяців на рік. Саме стільки пра
цювало населення на очищенні каналів у
Приараллі наприкінці XIX ст. [16, с. 49–50].
Отже, той самий канал міг бути побудований
чоловічим населенням зони каналу всього за
три-п’ять років.
Оцінюючи
обсяг
земляних
робіт
3
(750 тис. м ), необхідних для проведення
Джанбаскалінського каналу, та денний обсяг
ґрунту (2,5 м3), вийнятого одним землекопом,
було підраховано, що роботи тривали п’ять
років [6, с. 124–125]. Однак можемо припус
тити, що при вищій продуктивності праці (при
викопуванні 3,5 м3 ґрунту, за птолемеєвськими
папірусами) ті самі робітники могли спорудити
такий канал за три роки. До того ж у низов’ях
Амудар’ї в канали можна було перетворити
протоки природного походження, що суттєво
зменшувало обсяги робіт.
Серйозним аргументом на користь мас
штабного застосування примусової праці при
будівництві й обслуговуванні великих гідро
технічних об’єктів є очевидна недосконалість
стародавніх технічних приладів, які не зміню
валися впродовж багатьох сторіч. Отже, якби
не було рабства, на вказані роботи мали б за
лучати із сільського господарства таку кіль
кість робочої сили, яка зробила б неможливим
нормальне функціонування аграрного сектору.
Важливим критерієм оцінки продуктив
них сил у центральноазійському традиційному
господарстві є не тільки тривала відсутність
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ший розвиток іригаційного землеробства в
Єгипті, Месопотамії та центральноазійському
міжріччі були безпосередньо пов’язані з існу
ванням рабовласницького суспільства. За два
роки до того цю саму тезу обстоював інший
відомий сходознавець старої школи С. Оль
денбург [12].
Слід зауважити, що дійсно в центрально
азійських мусульманських соціумах інсти
тут рабства фактично проіснував до самого
завоювання краю Російською імперією на
прикінці XIX ст. Контингент рабів активно
поповнювався за рахунок захоплення й по
дальшої купівлі-продажу полонених (пере
важно з-поміж «невірних»), також у рабство
потрапляли боржники та деякі злочинці. Не
вільницьку працю активно використовували в
усіх галузях народного господарства, від суто
жіночих сегментів – гаремів тощо – до трудо
місткого сільського господарства, будівницт
ва, промислового виробництва.
З огляду на зазначене, набула загального
поширення думка, що вільне населення міс
цевих оазисів узагалі не мало ніякого відно
шення до іригаційного будівництва, оскільки
останнє здійснювалося силами величезної
маси рабів, не зайнятих в інших видах земле
робської праці. Таку думку поділяли вче
ні, добре ознайомлені з фактами, на кшталт
Б. Андріанова чи С. Толстова, які були відомі
своїми польовими дослідженнями передусім
іригаційних систем Хорезму та Хівінського
оазису [2; 3, с. 84–85; 15].
У відомій монографії «Древние ороси
тельные системы Приаралья» Б. Андріа
нов подає розрахунки, зроблені ним щодо
Джанбаскалінського каналу, збудованого ще
в середньовіччі, але такого, що продовжував
активно експлуатуватися за призначенням і в
середині ХХ ст. За цими розрахунками, при
загальній чисельності населення зони каналу
(4,5–5 тис. осіб) уся її півторатисячна дорос
ла чоловіча частина, працюючи в середньо
му по двадцять діб на рік, мала витратити на
його побудову від п’ятнадцяти до двадцяти
п’яти років [2, с. 127]. Оскільки це здається
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Графічний додаток

Різновиди карізів:
1) каріз для виводу ґрунтових вод;
2) каріз із боковими очищувальними отворами;
3) каріз із вертикальними колодязями
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му будівництві та сезонному очищенні брало
участь усе вільне населення оазисів.
У традиційному центральноазійському со
ціумі історично сформувалося й закріпило
ся стійке уявлення про іригацію як суспільно
необхідну колективну справу. Цілком доречно
провести паралелі з іншим регіоном – Месо
потамією, у якій ще в давнину штучне зро
шування мало неабияке соціально-економічне
значення. У шумерській міфології боги самі
беруть участь в іригаційних роботах – риють
землю мотиками, виносять виритий ґрунт у
кошиках. В Ассирії цю роботу символічно ви
конував цар – голова громади.
Пережитки подібної соціальної консолідації
зберігалися в Хівинському ханстві до Жовтне
вої революції. Перед щорічним очищенням ка
налів після пишної церемонії в канал спускався
сам хан, йому передавали лопату, і він робив ви
гляд, що збирається почати роботу [5, c. 262].
Для визначення таких колективних робіт у країнах регіону досі використовується термін «хо
шар», на кшталт українського «толока».
При цьому, говорячи про безсумнівну ко
лективну потребу в забезпеченні ефективного
функціонування зрошувальних систем, не слід
переоцінювати готовність простих жителів
оазисів займатися безоплатною виснажливою
роботою з їх будівництва та реконструкції.
Найбільші дивіденди від експлуатації та роз
ширення вказаних систем, звичайно, отри
мувала місцева державна влада, яка збирала
податки за користування водою і зрошуваною
землею. Саме тоталітарна влада примушу
вала покірне населення виконувати суспільні
роботи, здійснювала над ними керівництво й
контроль.
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прогресу в спецтехніці, але й одночасна з нею
примітивність сільськогосподарських знарядь
праці. Саме відсутність технічного прогресу
в цій галузі робило малоефективним (більше
того – просто невигідним) виключення з еко
номіки значної кількості робітників, зайнятих
лише в іригаційному будівництві. Забезпе
чення їх засобами до існування лягло б важ
ким і непосильним тягарем на решту земле
робського населення.
При тому рівні сільськогосподарської тех
ніки, якого було досягнуто в Хорезмі напри
кінці ХIX ст., один робітник за рік міг обро
бити (і то лише за умов використання робочої
худоби) зовсім невелику земельну ділянку.
Відповідно, і можливість розширення посів
них площ строго лімітувалася кількістю осіб,
які безпосередньо брали участь у польових
роботах. Із джерел відомо, що в XIX – на
початку XX ст. врожайність пшениці на по
ливних землях становила 15–20 центнерів з
гектара [8, с. 442]. Частину (зазвичай тре
тину) врожаю селянин здавав у вигляді по
датку, а 1,5–2 центнери залишав для посіву.
Після цього в розпорядженні він мав лише
8–11 центнерів. Допускаючи умовну похибку
до 50 %, отримуємо цифру 4,5–5 центнерів.
Цієї кількості зерна досить для річного про
житку всього двох (максимум – трьох) осіб.
Таким чином, сільська родина ледве прого
довувала себе і сплачувала податки. А відтак
традиційна економіка не володіла продоволь
чими резервами, які б дозволяли утримувати
спеціально для будівництва й реконструкції
зрошувальних споруд численні контингенти
рабів та невільників. У контексті наведених
розрахунків логічно припустити, що в їхньо
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ГЛИНЯНИЙ ПОСУД У ТРА ДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ
Х АРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ВАРВАРИ ЩЕЛОКОВСЬКОЇ
Олена Щербань
УДК 738.2:392.8(477)
Уперше в українській етнології проаналізовано працю Варвари Щелоковської (В. Щ.) у площині дослідження
традиційної культури харчування українців. Досліджено внесок її авторки у вивчення порушеної теми. Виокремле
но аспекти й питання, що потребують належної уваги сучасних етнографів з урахуванням потреб і рівня розвитку
сучасної етнології, історії, культурології, мистецтвознавства та керамології. Зроблено висновок про високий рівень
інформативності та наукової ретельності аналізованої праці Варвари Щелоковської.
Ключові слова: Україна, українці, Куп’янський повіт, глиняний посуд, традиція, культура харчування.

Е

Впервые в украинской этнологии проанализирован труд Варвары Щелоковской (В. Щ.) в плоскости иссле
дования традиционной культуры питания украинцев. Исследован вклад его автора в изучение затронутой темы.
Выделены аспекты и вопросы, которые нуждаются в надлежащем внимании современных этнографов с учетом
потребностей и уровня развития современной этнологии, истории, культурологии, искусствоведения и керамологии.
Ключевые слова: Украина, украинцы, Купянский уезд, глиняная посуда, традиция, культура питания.

Ф

For the first time in Ukrainian ethnology, the research of Varvara Shchelokovska in the sphere of studying the traditional culture
of nourishment of the Ukrainians has been analyzed. There has been also examined a contribution of the scholar to the research of the
theme under study. There have been separated the aspects and issues which reqiure the appropriate attention of modern ethnographers,
with taking into account the needs and a level of development of modern ethnology, history, culturology, study of art, and ceramology.
Keywords: Ukraine, Ukrainians, Kupyansk District, earthenware, tradition, cultureof nourishment.

поверьями и приметами», підписана ініціалами
В. Щ., що побачила світ у 1899 році в журна
лі «Этнографическое обозрение» [2]. Відомий
харківський етнограф і фольклорист Михайло
Красиков з’ясував, що під літерами «В. Щ.»
приховано прізвище та ім’я Варвари Щелоков
ської, яка на той час працювала вчителькою
Куп’янської гімназії, мешкала в будинку укра
їнського етнографа Петра Іванова [1; 3; 5]. Цей
учений-аматор зі значним педагогічним досві
дом зміг створити власну школу місцевих енту
зіастів-етнографів, що базувалася на ретельній
фіксації та публікації фактів народного життя
мешканців одного, невеликого за обсягом ре
гіону – Куп’янського повіту. Наукові праці,
написані ним і його учнями, назавше увійшли
в скарбницю найкращих зразків української
етнографічної науки. Одним з таких учнів
стала В. Щелоковська. Вона повною мірою
реалізувала наукові настанови Петра Іванова
в статті, яка стала своєрідною енциклопедією
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На глиняний посуд як вагому складову тра
диційно-побутової культури українців науков
ці звернули увагу лише з кінця ХІХ ст. – у
період формування нових суспільно-політич
них відносин і зростаючого інтересу до на
роду, його етноособливостей. Глиняні вироби
поступово постали об’єктом народознавчої
розвідки в царині української народної кулі
нарії. Пропоноване дослідження має на меті
здійснити системний аналіз однієї з найваж
ливіших праць, внеску її авторки у вивчення
порушеної теми; виокремити аспекти й питан
ня, що потребують додаткового розсліду або
перегляду з урахуванням потреб і рівня роз
витку сучасної етнології, історії, культурології,
мистецтвознавства та керамології.
Однією з перших спроб вивчення глиняно
го посуду в побуті, першим поглибленим опи
сом щодо означеної проблематики є ґрунтовна
стаття «Пища и питье крестьян-малороссов,
с некоторыми относящимися сюда обычаями,
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В. Щелоковської як важливі площини науко
вих досліджень. Дослідниця дійшла виснов
ку, що сфера харчування народу заслуговує
найдетальнішого вивчення з огляду на те, що
страви й напої впливають на фізичний, розу
мовий і навіть моральний розвиток людини.
Тому особливості національної кухні з часом
неминуче впливають на формування нації та її
культури [2, с. 268].
Стаття В. Щелоковської умовно ділиться
на окремішні інформаційні частини. У пер
шій з них описано гостинність українців, їхні
можливості й бажання смачно поїсти, подано
приказки і примовки, які стосуються страв,
кухарських умінь господині. Але про глиняний
посуд не згадано [2, с. 268–270].
Друга, надзвичайно важлива частина для
сучасного стану дослідження української на
родної культури харчування, присвячена ха
рактеристиці кухонного начиння. Дослідниця
для цього обрала «більш чи менш зажиточну малоросійську сім’ю». Перелік назв пред
метів, що використовувалися для приготуван
ня, транспортування та зберігання їжі й питва
в такій родині, складався із 48 одиниць і ко
штував близько 40 рублів. Серед них глиня
ного посуду – 8 найменувань вартістю 1,47–
4,24 рубля. Тобто вироби з глини були одними
з найбільш чисельних, але не найчисельніши
ми, а по вартості – досить дешевими. Як ви
явилося внаслідок аналізу опису, здійсненого
В. Щелоковською, серед кухонного інвентарю
переважали вироби з дерева – їх було втричі
більше, ніж глиняних [2, с. 271].
Заможна селянська родина в Куп’янському
повіті користувалася такими глиняними виро
бами кустарної роботи:
– горщиками для варіння страв (близько
15 штук різної величини вартістю 3–20 копі
йок штука);
– «горщиком для приготування опари»
(вартістю 40 копійок);
– глечиками (10–15–20 штук вартістю
3–5 копійок);
– макітрами, макортетями (2–3 штуки
вартістю 8 копійок, одна з яких була в запасі);
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культури харчування мешканців Куп’янщини
кінця ХІХ ст. В основі дослідження – матеріа
ли, зібрані в Куп’янському повіті Харківської
губернії зі слів селянок Марфи Столяревської,
Параски Тур, Лукерії Солодкої та інших [2,
с. 268]. Проаналізувавши працю, стає зрозу
міло, що дослідниця послуговувалася не лише
методом фіксації явища через збір інформації,
але й таким вагомим для етнології методом
безпосереднього спостереження.
Напевно тому, що згадана праця написана
жінкою, у ній підмічено те, чого до неї не за
фіксували дослідники-чоловіки: Микола Мар
кевич, Павло Чубинський, Михайло Драгома
нов, дописувачі Етнографічних збірників, що
видавалися Російським географічним товари
ством. Праця В. Щелоковської є першою, де
так детально й комплексно описано народну
українську кухню, включаючи описи продук
тів, які вживали в обробленому й сирому вигля
ді, святкові й буденні страви та напої, способи
їх подачі до столу. Подано досі найдетальніший
перелік глиняного посуду, який використову
вався в українській родині в повсякденні. У до
слідженні також відображено окремі особли
вості характеру українців, правила поведінки
за столом (у будні й у свята), приказки, які сто
сувалися страв та напоїв, їжі загалом, окремі
елементи обрядовості, зокрема родильної. Ця
студія – одна з небагатьох, де описано глиня
ний посуд не відірвано від життя, а в контексті
практичного його використання. Також важли
во, що в дослідженні подано неоціненний ма
теріал регіонального рівня, що дає можливість
використовувати його як порівняльний.
У передмові авторка наголошує на значенні
харчування для людини. Стверджує, що стра
ви і напої займають одне з важливих місць у
житті не лише окремого індивіда, але й держав
та народів. Питання народного продоволь
ства захоплюють практичні сторони життя і
не можуть бути ігноровані ні суспільними, ні
державними діячами. Добування харчових
продуктів, види обробки, заготівлі, збережен
ня їх поживності під час різних способів при
готування – ці аспекти виокремлені в праці
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совий чайник у Куп’янському повіті наприкінці
ХІХ ст. коштував 20 копійок, тоді як кустар
ний полив’яний – 17 копійок [2, с. 271–272].
Проте фаянсовий посуд був міцний, легкий і
водночас красивий, що вигідно вирізняло його
від кустарного, тому він швидко знайшов спо
живача. Другий фактор, що впливав на поши
рення фаянсового посуду, – поширення куль
тури споживання чаю. Більшість різновидів
фаянсового посуду, що спочатку увійшли до
сервірування столу, а значить, і культури харчу
вання українців, були пов’язані зі споживанням
цього напою. Ці начебто малопомітні на перший
погляд доповнення до столового посуду україн
ських селян призвели до появи певних тенден
цій у культурі харчування українців, що більш
рельєфно проявилися у ХХ ст. [9; 10].
Частину тих функцій, що раніше виконував
глиняний посуд, перебрали на себе чавунні ви
роби – «чавуни, чугуни», які використовува
лися «для варива» та прання [2, с. 271].
Наступний невеликий інформаційний фраг
мент статті В. Щелоковської присвячено звича
ям та магічним діям, що відбувалися при купівлі
посуду і введенні його в господарство. Господині
Куп’янського повіту, як і повсюдно в Україні, ви
бираючи новий горщик, стукали по ньому рукою
і прислухалися, як він звучить. Уважали, що
глухий звук свідчить, що це «горщок» – борщ
у ньому не буде вдаватися, дзвінкий – «гор
щиця» – усе зварене в ньому буде смачним [2,
с. 273]. Очевидно, нічого загадкового в такій пе
ревірці немає. Дзвінкий звук від постукування
утворюється в добре випаленому горщику без
прихованих дефектів. У такому горщику й буде
вдаватися будь-яка страва. Глухий звук буде
утворюватися в недопаленому виробі чи тако
му, що має тріщини. Очевидно, він слугуватиме
недовго, страви в ньому не будуть удаватися,
можливо з причини швидшого випаровування
рідини. Водночас не варто виключати і «магіч
ну» складову такого порівняння. «Горщиця» –
жіночого роду [6, с. 229]. Саме жінка народжує
дітей, готує страви, вона господиня в хаті, біля
печі. Отже, жінці мали вдаватися страви та на
пої. Про те, що вибір «горщиці» має не лише ра
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– мисками (вартістю від 5 копійок,
«штук 4» та кілька запасних, що зберігали
ся на горищі як і інший не використовуваний
у певний період посуд), полив’яною солянкою
(вартістю 3 копійки);
– чайником, покришками (вартістю
2–3 копійки). Зауважимо, що покришок було
лише 3–4. Тобто «персональну» покриш
ку мав не кожен горщик. Усі тарілки були
дерев’яними.
Відомо, що Куп’янськ і наближені до
нього слободи Горохуватка, Гаврилівка та
Пригородок-Кам’яний були гончарними осе
редками [4, с. 23]. Зважаючи на цей факт,
немає сумніву, що наприкінці ХІХ ст. кустар
ний посуд у господинь Куп’янщини був зде
більшого місцевого виробництва. Дослідник
Лев Соколовський описав асортимент про
дукції гончарів Куп’янського повіту станом на
1880 рік [7]. Порівнюючи цей опис з описом,
наведеним В. Щелоковською, можна дійти ці
кавих висновків, але це тема іншої студії.
Наприкінці ХІХ ст. у побут українсько
го селянства міцно ввійшли і глиняні вироби
фабрично-заводського виробництва. Зокрема,
дослідниця відзначила наявність у заможних
родинах «кам’яних» (очевидно фаянсових) ви
робів. Вони використовувалися разом з такими
ж кустарними виробами (солянка, чайник) або
самостійно. Як у випадку з чашками, яких було
«з пів-дюжини», «кам’яних з блюдечками» [2,
с. 272]. Інтенсивний розвиток фарфоро-фаян
сової промисловості спричинив і використання
фаянсового посуду для сервірування столу в
селянській родині. Кожна більш-менш замож
на селянська родина користувалася кількома
тарілками, чашками з блюдцями й чайником.
Цьому сприяло два основних фактори. Інтен
сивний розвиток фарфоро-фаянсової промис
ловості вимагав розширення ринку збуту її про
дукції. В умовах посилення конкуренції у сфері
випуску цієї елітної продукції фабриканти по
чали випускати значну кількість дешевого фа
янсового посуду, призначеного для посередньо
заможних селянських родин. Він був не наба
гато дорожчий за гончарний. Зокрема, фаян
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пряних рослин – свіжої чи сушеної череди або
дрібних скіпок верболозу. Їх клали в глечик,
наливали кип’ятком, накривали покришкою і
давали з півгодини пропаритися. Потім глечи
ки вимивали і ставили в піч вижаритися. Цим
же способом випарювали старі глечики й після
того, як із них виберуть сир. Зрозуміло, що в
цьому випадку користь від випарювання була
очевидною – глечики очищувалися від сто
ронніх запахів, мікроорганізмів. Знаком, що
мав захищати глиняний посуд і його вміст, був
хрест. Чотири хрести малювали крейдою чи ву
глиною (очевидно, освяченими) на боках нового
горщика й один на дні, складаючи в нього інгре
дієнти для борщу. Інший новий посуд вимивали
і писали на дні хрест вуглиною [2, с. 273].
Основну частину статті присвячено опису
рецептури й технології приготування страв
і напоїв. Нам невідомо, чи зробив ще хтось
такий повний опис цих аспектів, як його здій
снила В. Щелоковська. Значну увагу вона
приділила посуду та особливостям викорис
тання теплотехнічних споруд у процесі приго
тування окремих страв.
Найбільш поширена в господарстві глиня
на посудина – горщик – фігурує в багатьох
рецептах, зокрема у стравах та напоях, що
потребували термічної обробки в печі. У гор
щиках варили хміль під час приготування
дріжджів [2, с. 277], борщ [2, с. 281], квасок,
капусту, юшку, галушки [2, с. 282], локшину [2,
c. 283], кашу [2, c. 284], «холодці», «фляки»
(рубці) [2, c. 285], «підлеву» [2, c. 286], «мо
лозево» [2, c. 288], раковий куліш [2, c. 291],
рибний холодець [2, c. 292], путрю [2, c. 294],
квашу, кисіль [2, c. 295], «озвар» [2, c. 296].
Лише в одному випадку згадується, що по
судину, у якій готували «лемішку», накривали
покришкою [2, c. 288]. Крім того, у горщиках
зберігали сметану й масло [2, c. 300].
У переліку кухонного начиння В. Щело
ковська згадала «горщик для приготування
опари». Привертає увагу його висока вар
тість – 40 копійок, що вдвічі більша за най
більші горщики і свідчить про великі розміри
виробу. Але в рецептах приготування опари
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ціональний сенс, свідчить вибір діжі – купуючи
її, господиня перераховувала «трості», з яких її
було складено: «діжа, діж, діжа, діж». І неодмін
но треба було, щоб закінчувалося «діжею». В ін
шому випадку тісто не вдавалося б [2, с. 274].
Згадано дослідницею і первинні способи
підготовки нового глиняного посуду до вико
ристання. Новий горщик спочатку полоскали,
потім просіювали в нього невелику кількість
житнього борошна, розводили водою. Обмив
ши зсередини і зовні, ставили його у витоплену
піч на ніч. Або новий горщик ставили на жар,
аби розігріти посудину, виймали, вливали гаря
чої води, усипали невелику кількість житнього
борошна, накривали покришкою і давали вихо
лонути. Ці дії робили горщик менш пористим і
більш міцним, оскільки житнє борошно змен
шувало пористість поверхні виробів, заповню
вало мікродефекти. В «Етнографії українського
гончарства: Лівобережна Україна» (1993 р.)
етнографа Олеся Пошивайла звернено увагу й
на інший аспект цих дій: це магічний акт наді
лення самого посуду плодючістю [6, с. 232].
Інший різновид глиняних виробів – гле
чик – вибирали інакше. Його не брали за він
ця, а просували руку всередину, нащупуючи
на дні «пуп» (підвищення по центру, навмисно
сформоване гончарем). Уважали, що в такому
виробі буде збиратися багато сметани. Оче
видно, наявність «пупа» в глечика натякає на
те, що на відміну від горщика, саме «чоловіча»
іпостась мала забезпечувати його продуктивне
використання. Забобоном слід уважати забо
рону видування з нього соломи. Уважали, що в
такому випадку і сметана буде «дутись».
Готували глечики до використання подібно
до горщиків. Але після приготування їх ще й на
тирали зсередини і зовні освяченим салом. Ува
жалося, що після такої обробки «сметана краще
перебирається». Раціонального підтвердження
такої дії немає. Очевидно, у цьому випадку ма
ємо справу з імітаційною магією. Відомо, що
кількість сметани залежить від жирності моло
ка. Можливо, шляхом натирання виробу салом
господині намагалися додавати жирності в мо
локо. Глечики випарювали також за допомогою
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вання рідкого тіста на пшеничні галушки. Для
цього тісто в ній «били ополоником» [2, с. 283].
Таку макітру доцільно було використовувати
для складання вареників [2, с. 287], пампу
шок [2, с. 296] для середньої за кількістю членів
родини. Велика родина, очевидно, використову
вала для цього велику макітру. Середню за роз
міром макітру використовували для запікання
«лапшовника» [2, с. 288], голубців [2, с. 293],
«плескани» [2, с. 294], шуликів [2, с. 296], ви
смажування смальцю із сала [2, с. 303].
Найменшу «макортеть» використовували
для замочування і розтирання пшона, коли го
тували борщ [2, с. 281]. Очевидно, її ж вико
ристовували для «розминання» пригорщі пшо
на і сім’я конопель для «поливки» [2, с. 293].
Подібна за формою до макітри ринка мала
кардинально інше призначення. У ній дово
дили до готовності страви (сальник, смажену
картоплю [2, с. 286], бабку [2, с. 288]) у печі.
Широкий отвір ринки дозволяв заздалегідь
підготовленим продуктам рівномірно підсма
жуватися.
Глиняна миска могла використовуватися
як замінник макітри для запікання «лапшов
ника» [2, с. 288] та солянки з рибою і капус
тою [2, с. 292]. У печі в мисках сушили дрібні,
порізані яблука [2, с. 300]. Проте здебільшого
в кухонній практиці миски були призначені для
розливання, застигання холодцю [2, с. 292], ві
всяного киселю [2, с. 295], готування «холодно
го», викладання «холодного з раків» [2, с. 292].
В одному випадку дослідниця згадала про
використання в кухонній практиці виробу не
кухонного призначення – покришки на вулик.
Хоча вона не уточняє, з якого матеріалу її ви
готовлено, можна припустити, що вона була
глиняною, оскільки такі вироби використову
валися на той час на території Лівобережної
України. На покришку для вулика іноді клали
порося для запікання в печі [2, с. 285].
Очевидно, саме наприкінці ХІХ ст. у по
бут мешканців Куп’янського повіту почали
входити «череп’яні банки». В. Щелоковська
зафіксувала використання такого виробу для
приготування наливки [2, с. 303].
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згадується макітра [2, с. 277]. Зважаючи на
те, що зібрані мною польові матеріали засвід
чують про зручність приготування опари саме
в макітрі, можна припустити, що дослідниця
назвала цю посудину горщиком помилково.
На жаль, дослідниця зазвичай не наводить
важливої для сучасного дослідника інформації
про те, якого розміру горщик використовуєть
ся, скільки інгредієнтів для приготування страв
клали в горщик, що, звичайно, дещо збіднює
подану нею інформацію на відміну, наприклад,
від праць Миколи Маркевича та Павла Чу
бинського, які в цьому аспекті дещо виграють.
В. Щелоковська уточнює, наприклад, що в
разі приготування «складного» (з різних видів
м’яса) холодцю, кожен компонент вариться в
окремому горщику [2, с. 285]. А при приготу
ванні кваші – використовується великий гор
щик, у який кладеться три пригорщі житнього
і дві – гречаного борошна [2, с. 295].
Другу за чисельністю в господарстві по
судину – глечик – В. Щелоковська згадала
лише в одному випадку як «кувшины с молоком, предназначенные для сметаны». Вона
детально описала, яким чином збирали сме
тану й відстоювали «творог» [2, с. 300]. «Ку
бишка» (очевидно, тиквоподібна за формою)
використовувалася для настоювання нали
вок [2, с. 303], вареної страви та запіканки [2,
с. 304]. Під час виготовлення запіканки отвір
кубишки замазували тістом.
Макітри, як і горщики, були різного роз
міру. Великі макітри використовувалися для
приготування опари для паляниць (із пше
ничного борошна) і виброджування тіста [2,
с. 277]. Очевидно, подібні макітри застосову
вали з такою ж метою для приготування гре
чаників [2, с. 278]. Цікаво, що при виготов
ленні житнього хліба обходилися без макітри.
Імовірно (принаймні так зафіксовано нашими
польовими дослідженнями), меншою була макіт
ра для розтирання макогоном маку [2, с. 279] на
начинку в пироги, «розминання» вареної карто
плі для «картошника», «картоплі з конопляним
сім’ям чи з маком» [2, с. 293]. Середню за роз
мірами макітру використовували для приготу
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забобони. Так, не мили посуд перед п’ятницею,
а якщо мили, то перемивали вранці, оскільки
вірили, що «чорт нагляда». Також говорили,
що взагалі звечора ніколи не повинні переми
ватися ні горщики, ні ложки, а то долі нічого
буде їсти. Тому деякі господині, хоча й пере
мивають звечора посуд, але в окремий горщик
кладуть щось зі страви для долі [2, с. 306].
Подано «приблизний склад» страв на будень
і на свято. Як з’ясувалося, на снідання зазвичай
подавали одну страву. Наприклад, у скоромний
день – галушки із салом, у пісний – холодець
із риби. На обід подавали дві страви – борщ і
кашу. На полудень варених страв не зазначено.
На вечерю готували одну страву, якщо пісну, то
затірку, якщо скоромну, то юшку з картоплею і
салом. Схоже меню було і на празник, але сні
данку цього дня не готували, на вечерю доїдали
борщ, що лишився з обіду, і варили локшину [2,
с. 308]. Таким чином, знаючи асортимент по
суду, необхідного для приготування і подачі на
стіл згаданих страв, можна порахувати, скіль
ки зазвичай щодня використовувала господи
ня посудин. Для приготування описаних страв
достатньо було 3–5 горщиків. Для подачі їх до
столу – 2 миски.
Останній пункт присвячено опису празни
кових та інших особливих трапез. Звичайно,
не обійшлося без опису глиняного посуду. Зо
крема, на Святвечір на покуті під іконами на
сіні спочатку ставили горщики з кутею й узва
ром. Потім, коли зварились горох і капуста, їх
також ставили на покуть. Капусту – напроти
куті, горох – напроти узвару. Усі чотири гор
щики накривали книшами й пирогами, а зні
мали цю випічку, коли прибирали горщики з
покутя лише на третій день [2, с. 309]. Їжу
споживали з мисок. Після вечері ту миску,
з якої їли узвар, не мили, а кожен клав у неї
ложку догори денцем таким чином, щоб лож
ки оточували миску вінцем. На ложки клали
книш. Уранці дивилися – чия ложка перевер
нулася – той найпершим умре [2, с. 310].
На Голодний Святвечір («Крещенский Со
чельник») кропили господарство свяченою во
дою з миски [2, с. 311]. На миску клали млинці
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Дослідниця звернула увагу на магічні дії з
глиняним посудом. Наприклад, коли в коро
ви «від уроку» пропадало молоко, рано-вранці
до сходу сонця з глечиком необхідно було йти
до колодязя, набирати в нього непочатої води,
перехрестивши колодязь, і сказати «Господи,
благослови» [2, с. 275]. Як вода набереться,
неодмінно підійде та людина, що зурочила. Тоді
необхідно самій подивитися в глечик, а людину,
що зурочила, примусити поглянути також. По
тім іти додому, воду з глечика вилити в чашку,
покласти туди хрест із першого випеченого хлі
ба і дати корові. Вірили, що в цьому випадку
молоко додасться. Можна було здійснити ін
ший магічний акт – відрізати окраєць з першо
го, витягнутого з печі хліба, віднести його до
колодязя вночі, щоб ніхто не бачив, підвісити
його на мотузці. Рано-вранці взяти цей шматок,
покласти в глечик і поставити на сарай, де пере
буває корова. І так робити три вечірні зорі. На
день же приймати. На третю вранішню зорю
дати цей хліб корові [2, с. 275]. Хрест видавлю
вали ребром долоні також на маслі, зібраному в
горщик для зберігання [2, с. 300].
Також фіксувала різні прикмети, пов’язані
з використанням глиняного посуду. Наприк
лад, якщо в горщок зі стравою потрапляла
вуглина – чекали «гостя ближнього», якщо
«огнина» – уважали, що гість буде «скверный
и кляузный». Якщо горщик з борщем чи ка
шею перевертався, підмічали, що цього дня
в родині буде сварка [2, с. 282]. Якщо в гле
чик з молоком падала миша – це знаменувало
смерть когось із родини [2, с. 301].
Наступна частина статті В. Щелоковської
присвячена опису щоденної трапези. Подавши
вичерпний опис обов’язків кожного члена ро
дини під час приготування їжі, подачі до столу,
споживання страв, вона вже не акцентувала
уваги на глиняному посуді. Лише в окремих
випадках згадувала про нього. Зокрема, ді
знаємося, що мати, бабуся чи невістка, яка го
тувала страви, приносила миску з ложками і
висипала їх на стіл [2, с. 305].
Після вечері ввесь посуд, що був у вико
ристанні, перемивали. Проте існували певні
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матеріалу. Вивчаючи подані В. Щелоковською
дані, стає зрозуміло, що мешканці тогочасно
го Куп’янського повіту мали розмаїту культуру
харчування, вагомим компонентом якої був гли
няний посуд. Використовувався широкий асор
тимент глиняних посудин різних форм, розмірів,
типів, у яких готували (варили, тушкували, за
парювали, скисали продукти харчування), збе
рігали (відстоювали, охолоджували), подавали
страви та напої. Описаний регіон, територіально
розташований на крайній східній межі з сусід
ньою державою, був уключений у традиційну
українську культуру харчування. Праця В. Ще
локовської «Пища и питье крестьян-малороссов,
с некоторыми относящимися сюда обычаями,
поверьями и приметами» є не лише одним із
найважливіших джерел для вивчення культури
харчування українців кінця ХІХ ст., але й ета
лоном для сучасних етнографічних досліджень.
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на масляну [2, с. 312]. Окрім того, миски вико
ристовувалися для приготування маси для ман
дриків. Готові мандрики складали в макітру чи
ринку [2, с. 313]. Макітри використовували для
«галуніння» яєць на Великдень. Для кожної з
фарб використовували окремі горщики. До того
ж для червоної фарби використовували лише
новий горщик, оскільки святили лише яйця,
пофарбовані в червоне. Макітра використову
валася для вчинення опари на паски [2, с. 315].
Таким чином, читаючи статтю В. Щело
ковської, ми можемо уявити весь спектр вико
ристання глиняного посуду в народній культу
рі харчування населення Куп’янського повіту.
Порівнюючи наведені дослідницею відомості
з матеріалами, поданими в працях попередни
ків [8], доходимо висновку, що її робота цілком
самостійна, висвітлює регіональну специфіку і
водночас містить значний масив порівняльного
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ПИСАНК АРСТВО ТА ПИСАНКИ СЕЛА ГЛА ДКОВИЧІ
НА ОВРУ ЧЧИНІ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ
(за архівними матеріалами)
Віктор Ткаченко
УДК 398.332.12:930.253](477.42)“192”
У статті на основі використаних архівних джерел висвітлено питання писанкарства в с. Гладковичі на Овруччи
ні. Відомості про виготовлення фарбованих, розписаних великодніх яєць надходили до Волинського центрального
музею, який і розсилав запитальники. Подано матеріал, зібраний членами етнографічного гуртка, що існував при
сільській школі.
Ключові слова: писанкарство, Гладковичі, архів, етнографічний гурток, запитальники.

Е

В статье на основе использованных архивных данных раскрываются вопросы писанкарства в с. Гладковичи
на Овруччине. Сведения об изготовлении раскрашенных, расписанных пасхальних яиц поступали в Волынский
центральный музей, который и рассылал вопросники. Излагается материал, собранный членами этнографического
кружка, который существовал при сельской школе.
Ключевые слова: писанкарство, Гладковичи, архив, этнографический кружок, вопросники.  

Ф

Based on the archival data, the author gives information on the issues of Easter egg decorating in Hladkovychi, Ovruch
District. The data referring the making of dyed and painted Easter eggs had arrived at the Volyn Local History Museum which
sent the questionnaires. There is also given the material collected by the members of ethnographic study group that existed
under the village school.
Keywords: Easter egg decorating, Hladkovychi, archives, ethnographic study group, questionnaires.

Співробітники Товариства розробили про
грами з дослідження Волині, зокрема, й пи
санкарства. Існувало кілька варіантів анкет,
що розсилалися інформаторам. У першому
було тільки сім запитань. В іншому варіанті
їх було більше, і охоплював він ширше коло
питань. У вступній частині до програми зі
збирання писанок, яку розповсюджував му
зей, зазначається, що найкращим джерелом
поповнення колекції є можливість замовити
виготовлення писанок майстрині, до того ж зі
всіма узорами, які є в її доробку. Відповідно
писанкарка могла відповісти на всі поставлені
запитання.
У програмі наголошувалося, що важливою
є будь-яка інформація щодо цієї теми. Її авто
ри акцентували увагу на тому, що, крім писа
нок, поширеними є крашанки, різнокольорові
капанки, малярські писанки, скробанки (дря
панки) та монастирські писанки. Їх необхідно
було збирати й описувати відповідно до за
питань, уміщених в анкеті. Висловлювалося
прохання надсилати до музею також писанки
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Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в
Україні значно зріс інтерес до вивчення міс
цевої історії та культури, чому сприяло й ви
никнення в цей час різноманітних наукових
об’єднань. Саме таким було Товариство до
слідників Волині в Житомирі, яке згуртувало
навколо себе людей, небайдужих до краєзнав
чих досліджень: науковців, краєзнавців-ама
торів та ін.
Серед місцевого населення досить попу
лярним був Волинський центральний музей,
що для комплектації своїх колекцій удало ви
користовував зв’язки з громадськістю. Так,
за один тільки рік фонди закладу збагатили
ся дарунками від окремих установ та 66 осіб,
з-поміж яких (поруч з відомими вченими, му
зейними діячами, меценатами) були представ
ники різноманітних верств суспільства [11,
с. 250]. З найбільш значних надходжень слід
виокремити дві колекції писанок від П. Абра
мовича, передані до етнографічного відділу
музею. Одна з них у кількості 147 штук на
дійшла в 1914 році [10; 11].
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санки разрисовывают – девицы. 3. Данныя
писала девица крестьянка Оля. 4. Пишут
писанки обыкновенно на страстный четверг.
5. Краски для писанок покупныя. 6. Жел
тая краска собственного приготовления из
коры яблони или луку – лук или кору надо
вываривать. 7. Для раскраски писанок упо
требляются кисточки (кисточки при сем при
лагаются). 8. Писанки дарят девицы – хлоп
цам в знак симпатии. 9. Бабы дарят внукам и
вообще обмен писанками равносилен поздрав
лению с Праздником Пасхи. 10. Дать писан
ку – называют дать волочобне.
На второй день Пасхи каждый крестья
нин (мущины) несут по 2 яйца в церковь и
дарят батюшке при взаимном поздравлении.
Назвы писанок: “сон”, “кручки”, “вітракь”, “со
роки лапки”, “гурочки”, “полная рожа”, “косая
рожа”, “боковая рожа”, “чулночки”, “рожа”» [6,
арк. 24]. Дані анкети із с. Гладковичі, занесені,
напевне, І. Шуликовим до зведеної відомості
про писанки [9, арк. 7].
З року в рік музейна колекція збільшу
валася. Про це яскраво свідчать статистичні
матеріали, що систематично публікувалися в
офіційних звітах про діяльність Товариства.
За станом на 1 січня 1912 року в музеї нара
ховували 5220 одиниць збереження; на 1 січня
1913 року – 5976, на 1 січня 1914 року – 8292
[11, с. 245].
У 1915 році у Волинському центрально
му музеї зберігалося 1345 екземплярів пи
санок, крашанок, мальованок (фарбованок)
[12, с. 93; 13]. За анкетними та інвентарни
ми даними, що надійшли до музею впродовж
1911–1913 років, відомо, що сім із них були із
с. Гладковичі [8, арк. 72]. Узагальнення ін
формації, як і формування колекції писанок
та їх опрацювання, Товариство дослідження
Волині доручило І. Шуликову, автобіографіч
ні дані про якого досить скупі. У 1924 році
В. Кравченко згадує про нього як про люди
ну, що вже померла.
З архівних матеріалів відомо, що у Во
линському центральному музеї в 1923 році
був етнографічний відділ, де найбільшу збір
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або малюнки орнаментів на них. У кінці зазна
чалося, як потрібно їх упаковувати. Програму
підписали Віце-голова Товариства дослідників
Волині П. Тутковський, голова Етнографічної
секції Н. Белонін та секретар П. Абрамович
[5, арк. 3, 3 зв.].
Упродовж 1909–1913 років такі запи
тальники були розіслані вчителям народних
шкіл, училищ і духовних семінарій, волосним
правлінням, священикам та приватним осо
бам. Наприклад, у звіті Товариства за 1909–
1910 роки йшлося про те, що в 1910 році
було розіслало майже 800 запитальників
[12, с. 91].
Як свідчать матеріали Архівних науко
вих фондів рукописів та фонозаписів ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського (АНФРФ ІМФЕ), де
зберігається частина анкет, перші відомос
ті про писанки Волинської губернії почали
надходити в 1909 році. Дописувачами були
переважно учні народних училищ, Духовної
семінарії, учителі та небайдужі люди. Інко
ли відповіді на запитання мали формальний
характер, однак в окремих міститься досить
цікава інформація про писанки в тому чи
іншому місті, селі краю [4]. На сьогодні в
АНФРФ ІМФЕ зберігається 162 анкети з
даними про писанкарство за 1909–1913 роки
та одна – за 1925 рік (із с. Гладковичі). На
багатьох відсутні роки надсилання їх до му
зею. Хоча, імовірно, І. Шуликов, отримую
чи їх, позначав для себе дати. Це видно на
окремих анкетах, де олівцем надписано рік
надходження. Основна частина анкет-від
повідей надійшла в 1911 році – 33 одини
ці. Найраніше (1909 роком) датована одна,
1910-м – шість, 1912-м – одна, 1913-м –
двадцять одна, 1914-м – вісім і 1925‑м –
одна. Отже, з наявних 163 одиниць точно
датованими є 71.
Серед анкет з відповідями за 1911 рік, що
надійшли на адресу Товариства, була одна із
с. Гладковичі Овруцького повіту. Наводимо
її зміст.
«1. Волынской губ. Овручского уезда село
Гладковичи. Народность – малороссы. 2. Пи
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«Про писанки та крашанки й мальованки
в селі Гладковичах, на Коростенщині.
Про писанки
Дослідження переводилося у с. Гладкови
чах на Овруччині гуртком учителів Овруцької
школи Білошицьким Я. Ф., Панасенком Сер
гієм Ол. та Нікончуковою Наталкою Хоми
нішною.
1925 р. 26 та 27-го квітня.  
Відомости про писанки зібрані від 1) Ко
маревич Катерини Павлової (Сичевська
дів. приз.). 2) Левинсон Васьки Петрової –
49 р. 3) Кректунової Олі Павлової – 42 р.
4) Наталки Тимохової Власенко 53 р. та ин.
Писанки починають писать у піст «На
Хресті» – в середу. Цей день святкують май
же всі, і хто уміє та хоче, то починає писать пи
санки. За здалегідь підготовляється до цьо
го приладдя, як «кистка», которою пишуть,
віск чи клей пчолиний. Писання писанки, це
робота марудна, а тому треба відповідні умо
ви – тишина в хаті, спокій на серці, де є діти –
крик, біганнє, або чогось сама не спокійна то
писанки не напишеш. «Випроводиш  дітей гу
лять, або сам підеш у таку хату, де спокійно, і
там сідаєш писати».
Першу писанку годиться написать «Хрес
тами» (ч. 2), а там далі пиши вже «яку голо
ва зносить». Коли вже пишуть писанки, то не
співать, не балакать не годиться: «Бог його
знає чому, – може, щоб не збиться». Писанки
можна писать від «Хресті», аж до «Проводу»
по більшости в святиє дні, «то(у)л’ки не проти
неді(е)лі» – тоді гріх. Яйце перше підогріва
ють, щоб приставав віск, а тоді кисткою обво
дять ободці, а потім миж ободцями пишуть вже
узори; пишуть такі писанки: 1) «бокова рожа»,
2) «Хрестами», 3) «ско(у)сна рожа», 4) «пов
на рожа», 5) «безконечник», 6) «грабелька
ми», 7) «раком», 8) штанами, 9) «ветрачками»,
10) «сорочиними лапками», 11) «воловими оча
ми», 12) «грабельками», 13) «гребjoночкою»,
14) «гребелькою», 15) «гребенцем», 16) «хву(о)
рочками», 17) «калиновим цвітом», 18) «зу(о)
рками», 19) «бочечкою», 20) «вилочками»,
21) «маковкою», 22) «гнуздечками», 23) «на
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ку становили писанки (близько 1200) [15,
c. 382]. Як бачимо, порівняно з 1915 роком,
колекція дещо зменшилася за період Першої
світової та громадянської воєн і революцій
них подій в Україні. Упродовж 20-х років
ХХ ст. музей продовжував збирати писанки.
В. Кравченко зауважує, що на Волині не зна
ли, звідки цей звичай повівся, які вірування
та обряди пов’язані з писанками, як їх виго
товляють і т. п. Писанкарство з історично
го погляду відоме небагатьом спеціалістаметнографам та особам, які цікавилися ним.
Техніки виготовлення писанок знала лише
обмежена кількість жінок-фахівців, причому
багато з них тримали це в таємниці, аби ніхто
не довідався про власні способи розпису кож
ної майстрині [3, арк. 2]. Комплектацію збір
ки волинських писанок музею продовжили
в ці роки В. Кравченко, Н. Дмитрук та інші
науковці під час їхньої роботи в мережі за
кладів ВУАН [14, с. 89].
Необхідно зазначити, що в 1920‑х роках
В. Кравченко також розробив нову програму
зі збирання писанок, у якій робота розписана
за напрямками їх дослідження [1]. Уся діяль
ність була поділена на опрацювання відпо
відної інформації в семи гуртках, хоча автор
передбачав і можливість їх об’єднання в разі
необхідності. Варто вказати й на те, що у
20-х роках ХХ ст., у зв’язку із заснуванням
ВУАН, в Україні широко розповсюдженими
були етнографічні гуртки при школах, учили
щах та інших навчальних закладах, які займа
лися збором матеріалу про духовну та матері
альну культуру населення й надсилали його до
Академії наук.
Саме за програмою В. Кравченка члени
гуртка учителів із с. Гладковичі у складі Я. Бі
лошицького, Н. Нікончук і С. Панасенко зі
брали відомості про писанкарство села та наді
слали їх до Волинського центрального музею,
на замовлення якого керівник гуртка Я. Біло
шицький виконав цю роботу в 1925 році. Ува
жаємо, що ґрунтовне дослідження гуртківців
варто опублікувати в цілому. Стилістику та
орфографію авторів збережено.
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рітниками», 24) «вjельцем», 25) «дубовим
листєм», 26) «гурочками», 27) «jолочко(у)jу»,
28) «Божа роча» і иншими.

холодна; яйця тоді робляться жовтими і фар
буються краще. Краски готують самі, а иноді
купують на базарі такі, як червоного, та си
нього кольору (і уже під цей колир). Останні
краски роблять самі:
Жовто-коричнева краска готується з шелу
хи цибулі. Шелуху з цибулі варять, щоб вона
добре впріла. Потім юшку зливають у другий
горщик, а шелуху викидають. В тій же юшці
красять писанки і крашанки – вони бувають
жовто-коричньового кольору.
Синя краска готується з «сону». Сон, що
весною росте в лісі зривають, варять, проці
джують і в юшці красять яйця, тоді вони бу
вають синіми.
Зелена краска готується з лісової «зельон
ки». Зельонка – це зілля таке росте по ви
соких дубровах, похоже на маленькіє ялинки
(вишиною 10–15 сан.). Зельонка варинітся,
проціжуїться і в тій юшці красять яйця та пи
санки – вони виходять ярко-зелені.
Проціжують краски для того, щоб листоч
ки не приставали до яєць і не робили «п’ятен».
Червоної краски самі не приготовляють,
а купують так званий «червець» – порошок.
Його розчиняють у окропі і также красять
яйця у червоний кольор.
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Мужчини писанок не пишуть,
а тільки дівчата та жінки.
Кистка
Кистку роблять мужчини, а иноді й жін
ки. Роблять кистку з сухозлу(о)тка, який до
стають на образі, сухозло(у)тку на кистку іде
трошки, а тому не гріх брать з образа, бо це
ж «на святе діло». Коли нема сухозлотка, то
кистка робиться з м’якої меді. Мідь молотком
росковують на тоненького листочка, такого
як сухозло(у)тка, тоді на голку цього листоч
ка обкручують і робиться така трубочка (чим
трубка тонша і листочок міді тонший, тим буде
краща кистка). Трубочка ця не більш 1 сан.
Довжини, вона вправляється в держальце, яке
росколюється, туди вставляється ця трубочкакистка і звязується держальце ниткою. Щоб
кистка була з тоненькою диркою, то її перше
роскачують на голці, а потім на щотинковому
волоску. Кистки нігде не купиш, бо їх  на про
даж не роблять, а часто «на Хресті» кистки
дарує брат сестрі, або навіть хлопець діу(в)чині
дарує, або дає їй, що вона просила їй зробить
кистку (питання спорне, чи хлопець дарує, чи
тільки по просьбі робить кистку дівчині).

Процес покрашення писанок.
Діляниця и т. п.
Звичайні крашанки красити легко; трудні
ше красити писанки, а надто складна річ кра
сити «мальованки».
Крашанки готуються так: яйце кидають
ложкою в кипячу краску і воно та вариться
4–5 хвилин. Виймають його з краски і по
кручують на столі. Коли воно варене, то кру
титься швидко, а коли ні то помаленьку. Потім
кладуть у холодну воду, щоб відставала кора.
Писанку треба доглядать, щоб вона не пере
варилася, бо тоді в окропі-красці відстане віск і
малюнки закрасяться. Писанки стараються не
доварювать, витягають, витерають їх від воску
і тоді кладуть у холодну воду, а тому писанок
красить зразу багато не можна, а крашанок –
скільки хоч.

Віск
Віск для писання писанок ростоплюється в
черепку поливяному; коли віск ростопиться, то
його змішують з сажою. Найкращиє писанки
вдаються, коли писать не воском, а пчолиним
клеєм, тоді самий малюнок буде жовтий, а коли
воском, то малюнок буде білий. Необхідно, аби
віск чи клей завжди був гарячий, тоді краще
пристає до яйця і швидче можна писати. Кистка
вкладається в віск, у дірочку кистки набираєть
ся воску і тоді пишеться нею по яйці малюнка.
Краска
Щоб до яйця краще приставала фарба, то
яйце чи писанку кладуть у парену гречану
полову на цілу добу, але щоб полова [небу]ла
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Тільки принесуть коробку з свяченими рі
чами до дому, то (декотрі) виймають крашан
ки й писанки з коробки, кладуть їх у миску
з водою. Цією водою умивається мати (коли
молода), а з дітей умиваються тільки дівчата,
(щоб були хорошими). Зараз же всі сідають за
стіл і починають «розгоуляцца». Зрізується
з «паски» окраєць і кладеться на комені для
засушки. Перший раз годиться вкусить «свя
ченого» яйця, а потім можна їсти все що є на
столі. «Шкаралюпа» з «єйца» збирається в
мисочку, потім хорониться в купи з кришками
паски. Ці кришки з шкаралюпою бере госпо
дар, як перший раз їде на весні заорувать, прі
орує їх у першій борозні. Декотрі, ці кришки
з шкаралюпою кидають у піч, а декотрі – за
копують на межі під плотом, чому на межі під
плотом – не відомо.

Е

Мальованки готують лише в теплій фарбі.
Коли хоче особа виробить якийсь червоний
малюнок на яйці, тоді треба все яйце укрить
воском, крім малюнка. Коли вкине яйце в
краску не закрита частина викраситься у чер
воний колір, а частина яйця, що була під вос
ком, буде біла.   
На продаж писанок не пишуть – не го
диться, але по проханню можна писати й чу
жому, за що платні не беруть.
Коли яйця покрасять, то мати або батько
ділять їх між усією сім’єю так: коли батько
молодий, а діти малі, то батькові виділяється
найбільше, трохи менше ніж батькові лишає
собі мати, а малим дітям дають по 2-3-5 штук,
по зрісту – більша дитина одержує більше,
а менша менше. Тут же виділяється частина
для того, щоб «посвятити». Іноді виділяється
частка   для «волочобного» з загальної кіль
кости; а буває так, що батько дає «волочоб
ного» зі своєї пайки, мати – зі своєї пайки, а
дочка – зі своєї. Коли ж батьки старі, а діти
дорослі, то діти одержують, хто старший тому
більше; а батьки лишають собі лише для «во
лочобного».
На «Всюношну» (кажуть і на «Всіношну»)
батько, мати або старший син – бере коробку,
в яку покладено: яйця, паску, сир, сметану,
порося з хріном у зубах, хліб з дробком соли,
бруска, ножа – все це укриває «насто(у)лни
ком» і несе до церкви «святит». За годин 2–3
перед тим, як піп буде святить, з коробками
обступают кругом церкви і кожен пнеться ви
ставить свою коробку так, щоб «посвятило
ся» усе. Іноді частину крашанок та писанок
«облуплюють», щоб свята вода з кропила по
пала на яйце.
Коли посвятять, то зараз же поспішають до
дому. Хто з дальна і привіз коробку кіньми,
то вератаючись назад, коней гонить «на всю
силу». Хто йде пішки, то бережись, бо можуть
звалить з ніг і навіть убить кіньми – «кажуть,
що за це й суд не судить». Дійсно в (19)24 році
в Гладковичах убили так одного діда на смерть
і лишили на вулиці, тільки остання підвода пі
дібрала його і завезла до дому.
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«Волочебне»
На перший день Великодня діти «хреще
ники» йдуть до своїх хрищених батьків, ма
терок і дітям дають «волочобне», або пару
крашанок чи писанок. Під вечір першого дня,
або на другий день дочка заміжня з чолові
ком приходять «до матері», тут їх угощають
і дає теща зятю «волочобне». Дівчата дають
«волочобного» хлопцям, але вже не менше па
ри-писанок, або мальованок. За «волочобне»
хлопець, колись, як варили мед при церкві,
купляв «гарнец» меду і угощав дівчину, а те
пер, хлопці наймають за «волочебне» дівчатам
музику і разом танцюють – хлопець з тією
дівчиною, від якої має «волочобне» – це вже
відзнака, що вони кохаються. Дівчина паруб
кові дає волочобне на самоті, тихенько, щоб
ніхто не чув і не бачив.
Гуляннє писанками чи крашанками:
Починаючи з першого дня Великодня,
мужчини «гуляют у битки» або «в рядки».
Гуляють звичайно дорослі парубки та муж
чини, инколи навіть старі діди. Діти побіль
шости спостерігають та заздрять дорослим,
а самі гуляють мало тому, що не уміють і
тому, що малу пайку одержують при поді

39

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 5/2014

щоб не куриний «зносок». Куриний «зносок»,
це 1-е яйце молодої курки, звичайно буває ма
леньке, а також і міцне.
Лихо тому ігрокові, котрий попадеться з
«смолянкою», або «вощанкою» – обов’язково
«побють морду», будь він хто... за обиженно
го вступиться вся громада, а тому «смілян
кою» чи «вощанкою», грок орудує ввечері і
намагається не давать її супротивникові в
руки; в руках зараз пізнають, бо вона важча
за звичайне яйце.
Смолянку роблять так: яйце прокручують
голкою і висмоктують білок і жовток, потім
шкаралупу сушать. Такої товщини як голка
качають з воску, або зі смоли палічки і ними
наповнюють яйце. Це яйце кладуть на черінь,
щоб віск чи смола в яйці ростали. Коли віск
ростане, то пристане з середини до шкаралу
щи і яйце робиться міцне, тільки важче зви
чайного. Дірочку заліплюють воском і тоді
красять, чи навіть пишуть писанку і «смолян
ка»  чи «вощанка готова».
Дівчата «в битки» майже не гуляють, а
коли пристане до неї якийсь хлопець, то вона
держить яйце без торгу і звичайно «проби
ває», тобто її яйце розбивають і вона віддає
битку.
Гуляння в «рядки» полягає в тому, що
2–3–5 осіб складають по пари яєць у шапку.
Яйця там мішають і кожен по-черзі з шапки
витягає по одному яйцю і по-черзі один друго
му держить і б’ють. У кого останнє яйце зветь
ся «перебо(у)йчик»; воно віддається передос
танньому гроку.
«В битки» гуляють особливо на перших
трьох днях Великодня. Частково гуляють на
«Науський» Великдень, в «Аркушну» неді
лю і до «Радовници», яка буває в понеділок на
другому тижню Великодня. Після «Радоуни
ци» гулять «в битки» не годиться.
Чисте яйце вмивається ще для того, щоб
«викачувати переляк». Що тоді шепчуть, коли
«викачують» – довідатись поки не вдалося –
бояться росказувати – перше тому, що буде
«не помошне», а друге й те, що бояться Влади;
знають, що знахарство забороняється.
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лі. Для гуляння «в битки» чи «рядки» зби
раються коло церкви, або на майдані в селі.
В битки  гуляють так: – «В тебе ще є? – то
давай «похристокаємса»! – «Як с тобою гу
лят, у тебе таки є «моцаки». – «То менят бу
дем! « – «Ні(е), давай вже при сво(у)йци».
«Е, то це ти вже мабуть дейсь достав, шо так
смейло, твойе куре не несут таких, – дай по
куштую!» «Ні(е), держи, буду бит». Дай же
но(у)гтjем   пошкрабат». – Нjе держи! – ти
бит не будеш, давай на те лисе менят! Другі
з боку: – да що ти боїсса, воно тебе породи
ло? Бий, то – виливок! – Ну, то держи!» –
«Ні(е), ти держи!» – «Ти держи!» «Ти дер
жи!» Довго так торгуються, а нарешті один
держить другий притулить своє яйце до яйця
свого суперника, повозить, помахає, а потім:
«Щось сме(у)ло держить, боюся щоб часом
це в його не зно(у)со(у)к!» – «Да на диви
са, це тобе(и) таки зно(у)со(у)к, то(и)лько
не куштуй!» – «Держи, буду бит!» Нарешті
держить, а другий б’є. Яйце – трісь, а з боку
«Христос Воскрес, чия!» – А що(и)б ти про
валивса, ти знаєш, що ти минье(й) зробив?»
Я ж за це яйце со(и)гласивса день косит!»
Ну, – держи ще пуху, тоді й будеш росказу
ват!» – Держить той хто й держав і пухою б’є
сміло, бо не вірить, що пуха «вивезе». Роз
билась пуха, битку забирає той, чиє яйце ли
шилося цілим. – «Дай же хоч покоштуват!»
Моцує – тобто стукає об зуби: – «Еге, на
його копу неси, де ти його достав». «Ей-бо(и)
своє!» – «Ти йому  вкри..., то з клачок, він хо
див на Вербницу нарочно за яйцами, кажуть,
дьве(й) достав».
Так «гуляют у битки» азартні гроки, а
звичайні гуляють яйцями від своїх курей, але
торгуються так само довго. «Коштувать, або
«моцуват» не всі уміють, а коли не уміють
гроки опреділювати котре міцнійше, то тіль
ки дивляться на форму, щоб часом не гусиний
«зно(у)со(у)к».» (Гусиний «зносок», це від
молодої гуски перше яйце, воно кругліше за
куряче і трошки більше ніж куряче, звичайно
буває і міцнійше курячого яйця). Додивляють
ся, щоб не «марикапка» (яйце цесарки), або
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родина», «сорочині лапки», «раки», «воловни
очі», «калинів цвіт», «йолочка», «зорочка»,
«грабельками») [2, арк. 190; 16, с. 53–54].
Дослідниця Л. Гарбузова наводить відо
мості про те, що в січні – березні 1926 року
було придбано двадцять дві писанки із с. Глад
ковичі Овруцького району за «два карбованці
сорок дві копійки (по 11 копійок за писанку)» у
гр. Я. Ф. Білошицького для Волинського цен
трального музею. Можливо, ідеться про одну
й ту саму колекцію писанок [12, с. 94].
Отже, у першій чверті ХХ ст. писанкар
ство було досить поширеним явищем в укра
їнському селі. Це, зокрема, видно з того, що
упродовж досліджуваного періоду писанки із
с. Гладковичі надходили до колекції Волин
ського центрального музею. Зібрані членами
місцевого гуртка матеріали про народне ре
месло в Гладковичах значно збагачують ін
формацію про цей вид народного мистецтва на
Овруччині. Велике значення для їхнього зби
рання мали програми, що розроблялися й по
ширювалися членами Товариства дослідників
Волині та співробітниками музею.
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Повірря є такі: 1) «На Великдень не можна
обідати коли стіл не накритий скатертью, бо
знесе кришу».
2) На Великдень не можна умиватись на
долівку – не годиться – (чому, не хочуть ка
зать).
3) Свяченим бруском, який посвятиться в
коробці разом з паскою, треба ростирать всякі
опухолі – помагає.
4) Свячений ніж помагає при шептанні ху
доби, як захворіє, а також цім ножем, коли ще
він виораний, то добре різати пупа дитині.
Власне що до Великодня та писанок чи кра
шанок, то вдалося довідатись лише про таку
поговірку:
Дай Боже того дождать, щоб за єєчка по
держать» [7].
Той-таки Я. Білошицький у 1925 році в
с. Гладковичі закупив писанки по 11 коп за
кожну (вони мали назви: «скоса рожа», «боко
ва рожа», «Божа роса» («матері Божої роса»),
«лісовая королева», «повна рожа», «наретни
ками», «бочечкою», «ветрачками», «гребйо
ночками», «греблею», «дубове листя», «смо
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
У СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇНА Х
Тіна Полек (Момот)
УДК 316.334.55-053.6(=16):001.891
У статті розглянуто історію досліджень сільської молоді у слов’янських країнах. На прикладі кожної окремої
держави охарактеризовано розвиток знань про сільську молодь, наведено найвагоміші праці та проекти із зазначеної
теми. Особливу увагу приділено міграції сільської молоді до міст та її перебуванню в просторі міста. Аналіз історіо
графії досліджень із цієї теми показав, що в окремих країнах спостерігається не лише підвищена увага до проблем
сільської молоді, але й співпраця наукових установ і держави, коли наукові дослідження молодіжних реалій стають
фундаментом для подальшої державної політики у цій сфері.
Ключові слова: сільська молодь, слов’янські країни, соціологія молоді, соціологія села, міграція, міський спосіб
життя, ідентичність, цінності.
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В статье рассматривается история исследований сельской молодежи в славянских странах. На примере каждого
отдельного государства характеризуется развитие знаний о сельской молодежи, приводятся самые влиятельные
труды и проекты по данной теме. Особенное внимание отводится миграции сельской молодежи в города и ее
пребыванию в  пространстве города. Анализ историографии исследований по данной теме показал, что в отдельных
странах наблюдается не только повышенное внимание к проблемам сельской молодежи, но и сотрудничество научных
учреждений и государства, когда научные исследования молодежных реалий стают фундаментом для последующей
государственной политики в этой сфере.
Ключевые слова: сельская молодежь, славянские страны, социология молодежи, социология села, миграция,
городской образ жизни, идентичность, ценности.
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The main focus of the article is on history of researching the rural youth in the Slavic countries. By exemplifying each
individual country, there has been given a characterization of a level of knowledge development regarding rural youth, and
there have been guggested the most significant works and projects on the topic under discussion. A special attention is paid to
migration of rural youth to cities and its stay in the space of city. The analysis of the topic’s research historiography has shown
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but also a cooperation of scientific institutions and government when the research study of youth realities becomes the basis for
further public policy in this sphere.
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Проблема сільської молоді у світовій науці
не є новою і представлена в значній кількості
історичних, соціологічних, культурологічних
та етнологічних праць. Ми  зосередимо нашу
увагу на доробку слов’янських науковців, ви
хідців з країн соціалістичного табору, адже
умови життя в цих країнах і рівень мігра
ції сільської молоді до міст досить подібні до
українських. Крім того, ці держави традицій
но є землеробськими, з великою часткою сіль
ського населення, що зумовлює підвищений
інтерес до проблем сільської молоді. Зрештою,
можна вести мову і про специфіку слов’янської
ментальності як такої, що має за основу тради
ційну селянську культуру, тому вкрай важли
вим є простежити, наскільки сільська молодь
залишається її носієм.

Історіографією соціологічних досліджень у
слов’янських країнах займалася низка відомих
російських соціологів, спадкоємців радянської
соціологічної науки, представників Російської
академії наук та Санкт-Петербурзького дер
жавного університету – колишніх центрів
радянської соціології. У пропонованій статті
ми спиратимемося на праці «Соціологія в Ро
сії» [16], «Соціологія молоді» [17] та «Історія
соціологічної думки в країнах Центральної і
Східної Європи» [1]. Зокрема, ми зосереди
мося на історії досліджень сільської молоді і
спробуємо простежити підвищення уваги до
цієї проблеми в окремі історичні періоди в різ
них слов’янських країнах. Таким чином, нашою
метою є вивчення історії досліджень сільської
молоді у слов’янських країнах. Ми розгляда
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нічності тощо [13]. Співпрацює з Інститутом
соціології РАН і відомий російський соціолог
села А. Хагуров [20]. В Інституті соціальнополітичних досліджень РАН проблемами со
ціології села займається В. Старовєров [19],
який з 1960-х років працює над окресленою
проблемою.
В Інституті фундаментальних і прикладних
досліджень Московського державного універ
ситету активною науковою діяльністю займа
ється В. Луков – соціолог і культуролог, який,
крім фундаментальних наукових праць на тему
соціології молоді, неодноразово брав участь у
робочих групах Державної Думи РФ з під
готовки проектів законів у сфері молодіжної
політики [6].
Спільність радянської історії залишила
свій відбиток і на розвитку етносоціологічних
знань у Білорусі, тому дослідження сільської
молоді в білоруській науці розвивалися тим са
мим шляхом, що й у російській.
Утім, Інститут соціології АН БРСР було
створено лише 1 лютого 1990 року. За час свого
існування Інститут неодноразово брав участь
у розробці державних комплексних програм
фундаментальних досліджень: людського по
тенціалу білоруського села [22], міграції насе
лення [8], динаміки морально-ціннісних орієн
тацій [3]. Інститут соціології випускає і власне
фахове видання – «Соціологічний альманах»,
у якому публікуються найновіші наукові роз
відки, у тому числі присвячені проблемам сіль
ської молоді.
Значно більшу увагу питанням сільської
молоді приділяє у своїй роботі інша наукова ін
ституція Білорусі – Інститут мистецтвознав
ства, етнографії і фольклору ім. К. Кропиви
НАН Білорусі. Фахівці Інституту вже понад
півстоліття досліджують питання громад
ського побуту сільського населення Білору
сі [2], зміни в побуті міського населення [12],
міграцію сільського населення до міст [5],
взаємозв’язок етнічних процесів і способу
життя [23].
Крім суто наукової роботи, співробітни
ки Інституту у 2000-х роках започаткували
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тимемо молодь, котра мешкає в селі, і сільську
молодь, яка мігрувала до міст, що характерно
для всіх слов’янських країн.
Розглянемо стан досліджень сільської мо
лоді в російській історіографії. Відродження
російської соціології молоді припадає на поча
ток 60-х років ХХ ст. і пов’язане зі створен
ням при ЦК ВЛКСМ соціологічної групи [17,
с. 21]. Тоді ж почала розвиватися й російська
соціологія міста. Так, А. Баранов та Ж. За
йончковська [4] здійснили серію досліджень,
присвячених формуванню соціальної струк
тури нових міст, проблемам пристосовування
новоприбулих сільських мігрантів, адаптації
до міського способу життя [25, с. 134]. Дослід
ник І. Бестужев-Лада [11] займався прогнозу
ванням духовних потреб молоді та розробляв
питання способу життя. Спосіб життя власне
сільського населення вивчала соціолог Р. Рив
кіна [14].
У 1960-х роках розпочалась активна робота
над розробкою такого соціологічного напряму,
як соціологія села. Особливо гостро в цей пері
од постала проблема міграції сільського насе
лення до міст, якою займалася група дослідни
ків під керівництвом Т. Заславської [9]. Вони
досліджували методику і методологію сис
темного вивчення радянського села, систему
сільського розселення тощо. Крім того, знач
ний внесок у розробку цієї проблеми здійснив і
В. Старовєров [18], який займався питаннями
взаємозв’язків міста і села, соціально-демогра
фічними проблемами села.
Основними центрами досліджень молоді
та села в сучасній Росії є Інститут соціології
та Інститут соціально-політичних досліджень
Російської академії наук. Свою діяльність у
цих установах продовжує низка видатних ро
сійських соціологів.
Зокрема, В. Ядов розробляє проблеми мо
дернізації російського суспільства, соціальні
трансформації в Росії, методологію соціо
логічних досліджень, розглядає питання бать
ків і дітей у сучасному російському суспільстві
[24]. Л. Дробижева очолює відділ етнічної
соціології, вивчає питання ідентичності, ет

44

http://www.etnolog.org.ua

Трибуна молодого дослідника

ціології села, журналу «Щорічники соціології
села», ідеолога реформ аграрного сектору та
дослідника польського села і селянства.
Подальшого розвитку соціологія села в
Польщі зазнала 1971 року, коли було створе
но Інститут розвитку села і сільського госпо
дарства при Польській академії наук. На сьо
годні до Інституту входять відділи соціології
села та соціології молоді і освіти. Очолює
його відомий польський соціолог Ізабелла
Анна Букраба-Рильська – автор численних
праць, присвячених польському селу та сіль
ській молоді [30]. Антропологією молодіжної
культури займається Барбара Фатига – ке
рівник осередку досліджень молоді в Інсти
туті суспільних наук Варшавського універ
ситету [31].
Упродовж травня-грудня 2010 року за
сприяння Польсько-Американського фонду
Свободи під керівництвом Аґнєшки Стше
мєчної та Марії Вишницької було здійснено
комплексне дослідження проблеми молоді
в польському селі [35]. Проект є вагомим та
унікальним, адже охопив усі сфери діяльності
молодих селян та окрслив реальну картину їх
нього життя.
Дослідження села в Болгарії нерозрив
но пов’язанаі з ім’ям видатного вченого Івана
Хаджийського, який понад півстоліття ви
вчав життя болгар у містах та селах, вико
ристовуючи дані анкет, інтерв’ю та багатий
етнографічний матеріал. У результаті постав
монументальний тритомник «Побут і дух на
шого народу» [21], який містить цінні відомос
ті щодо побуту, менталітету сільського насе
лення, психології болгар.
Наступний етап дослідження сільської мо
лоді в Болгарії можна зарахувати до 1960-х
років, коли 1967 року було створено соціоло
гічну групу при Болгарській академії наук [1,
с. 62]. Таким чином, у 60-х роках ХХ ст. було
проведено масштабні дослідження міста, села,
молоді. Особливу увагу слід звернути на пра
цю Н. Яхіела «Місто і село» [26], де автор,
зокрема, розглядає міграцію сільської молоді
до міст.
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інноваційний проект наукових досліджень –
«Традиції народної культури у відродженні
села» (науковий керівник А. Гурко). Він  став
платформою для реалізації Державної про
грами відродження й розвитку села на 2005–
2010 роки [10].
Що ж до Чехії та Словаччини, то тут вар
то розпочати з досліджень періоду Чехосло
вацької Республіки. Важливою віхою в історії
чехословацької соціології стало створення ще
1924 року Чехословацької сільськогоспо
дарської академії [1, с. 188], до якої входила
Центральна комісія з вивчення соціології села
(1926) на чолі з І. Благою [27].
Дослідження проблем молоді в Чехії поча
лося дещо пізніше й пов’язане з організацією
Чеського соціологічного товариства, зокрема
відділу соціології 1966 року [15]. У другій по
ловині 80-х років ХХ ст. в межах Інституту
філософії і соціології Чехословацької академії
наук було створено академічний відділ дослі
джень молоді. Результати його роботи опублі
ковано в спеціальному номері «Соціологічного
журналу» (1985, № 5).
На початку 1990-х років певні спроби щодо
систематизації емпіричних знань про молодь
Чехії здійснив д-р філософії П. Сак, який
є автором низки цінних праць [36]. Після
2000 року з’явилися й інші цікаві досліджен
ня із цієї теми, зокрема монографії із соціології
чеського села таких учених, як Б. Блажек [28;
29], П. Клвач [32], В. Маєрова [33], А. Сле
пічка [37].
Що ж до вивчення молоді в сучасній Сло
ваччині, то можемо назвати праці Л. Маха
чека [7, с. 546–561] та С. Френчугової [34],
присвячені питанням молоді в суспільстві та
соціології міста.
Історія досліджень сільської молоді в Поль
щі сягає початку ХХ ст., коли з’явилася куль
това багатотомна праця Флоріана Знанецько
го «Польський селянин в Європі і Америці»
(1918–1920) [див.: 38], присвячена польським
сільським мігрантам. Можна згадати й іншо
го відомого тогочасного науковця Владсилава
Грабського [38] – засновника Інституту со
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лів, зокрема сільської молоді, тенденції зміни
сім’ї, становище жінки в селі тощо [1, с. 223].
У 70-х роках ХХ ст. популярним у Болга
рії стало вивчення молодіжного питання. Так,
у 1971–1974 роках у серії праць Інституту
суспільних наук «Молодь і суспільство» було
опубліковано низку важливих досліджень під
керівництвом М. Брочич [1, с. 223].
Після розпаду Югославії дослідження
села та молоді продовжилися в наукових уста
новах колишніх союзних республік. Сьогодні
вони стосуються найактуальніших для кожної
з країн аспектів.
Таким чином, дослідження сільської молоді
в слов’янських країнах, базуючись на соціоло
гічних школах 1960-х років, уміло адаптува
лися до потреб часу і займаються розробками
сучасних актуальних проблем, а фахові праці
соціологів та етнологів використовуються для
розробки державної молодіжної політики.
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У 1980-х роках актуальності набули пи
тання адаптації мігрантів до міського способу
життя [1, с. 64]. Наразі дослідженням молоді
в контексті загальних суспільних трансформа
цій займається Інститут вивчення суспільства
і знань Болгарської академії наук.
На території колишньої Югославії в
1960-х роках було створено соціологічні центри
майже в усіх союзних республіках. Крім того,
1963 року розпочав свою роботу Центр соціо
логії села, міста і простору Інституту соціальних
досліджень Загребського університету, де було
організовано видання журналу «Соціологія
села» [1, с. 222]. Знаковим явищем для того
часної науки стало комплексне дослідження під
керівництвом Й. Хрженяка, присвячене ви
вченню локальної общини і проведене в с. Ял
жабет (Хорватія) 1962 року. У процесі роботи
вивчались економічні й соціальні зміни в струк
турі села, суспільна активність сільських жите
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ОБРЯДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО
БАГАТСТВА ДИТИНИ ПІД ЧАС ХРЕСТИН У НАСЕЛЕННЯ
ЗА ХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ
Дзвенислава Ганус
УДК 392.14(477.8-192.2)
У статті розглянуто обрядодії населення західноукраїнського пограниччя у ХХ – на початку ХХІ ст., що здій
снювалися на святкуванні хрестин для забезпечення майбутнього багатства дитини. Описано мотивацію та атри
бути обрядів збирання грошей і пригощання гостей хлібом. Простежено локальні варіації та часові трансформації в
обрядах.
Ключові слова: дитина, хрестини, гроші, хліб, каша, «квітки», баба-повитуха.

Е

В статье рассмотрены обрядодействия населения западноукраинского пограничья в ХХ – начале ХХІ в.,
которые осуществлялись на праздновании крещения с целью обеспечить будущее богатство ребенка. Описано
мотивацию и атрибуты обрядов собирания денег и угощения гостей хлебом. Прослежено локальные вариации и
временные трансформации в обрядах.
Ключевые слова: ребенок, крестины, деньги, хлеб, каша, «цветки», баба-повитуха.

Ф

The article deals with the ritual actions of population of the Western Ukrainian borderland during the XXth – early
XXIst centuries performed at christening party to ensure future wealth for a baby. Motivation and attributes of the rites of
collecting money and regaling the guests with bread are described, and the local variations and temporal transformations in the
rites are considered.
Keywords: baby, christening, money, bread, porridge, flowers, midwife.

Джерельною базою для аналізу послужили
польові матеріали, зібрані в селах західноукра
їнського пограниччя, до складу якого входять
такі історико-етнографічні райони, як Волинь,
Надсяння, Бойківщина та Лемківщина, а та
кож праці дослідників кінця ХІХ – ХХ ст.
Збір грошей на потреби та одяг для дитини. До середини ХХ ст. гроші на хрестинах
збирала баба-повитуха, що пов’язано з її до
помогою при пологах. Наприкінці святкування
вона з тарілкою в руках підходила до кожного
гостя й просила грошей. Збираючи їх на та
рілку, баба-повитуха могла пригощати гос
тей горілкою, здійснюючи так званий «пере
пій» (ФМІ). Згідно з польовими матеріалами,
вона могла збирати гроші безпосередньо для
себе, для себе і дитини та лише для дитини.
Збираючи гроші для себе, баба-пови
туха ходила поміж гостей і просила грошей
або ж сиділа за столом, а гості, прийшовши
на хрестини, одразу давали їй гроші («бабі на
капці»). Для збирання грошей баба-повиту
ха також могла використовувати фартух або
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Українці, зокрема населення західноукраїн
ського пограниччя, ще від народження дитини
намагалися забезпечити їй благополучне май
бутнє, на що спрямовували свої дії в родильній
обрядовості. Основними атрибутами багатства
було прийнято вважати гроші та хліб, відповід
но побутували обряди обдаровування дитини
грошима та пригощання гостей хлібом. Сьогод
ні населення дедалі частіше здійснює звичайне
обдаровування дитини. Прийшовши до хати,
гості кладуть гроші біля дитини або «вітають»
матір, даючи їй гроші, а біля дитини у дарунок
кладуть одяг. Так, на Підляшші останнім ча
сом замість подарунків дітям почали давати
гроші «в колиску» [4]. На Бойківщині гості
кладуть гроші біля дитини, що лежить на про
стеленому на столі кожусі. Проте до середини
ХХ ст. була ціла система обрядодій, які вико
нували для забезпечення майбутнього багат
ства дитини під час святкування хрестин.
Метою пропонованої статті є опис особли
востей реалізації обрядів, що спрямовані на за
безпечення майбутнього благополуччя дитини.
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баба-повитуха, крім грошей, приносила поро
діллі, яка в цей момент була в ліжку, склянку
горілки. Породілля забирала гроші та зливала
горілку в пляшку, яку тримала «в конику» [5,
с. 110]. Слід зазначити, що цих обрядодій на
території українського пограниччя не зафіксо
вано.
Залежно від локальної традиції на по
граниччі збирати гроші мали право хреще
ні батьки – як разом, так і окремо. Скажімо,
на Лемківщині гроші для дитини міг збирати
хрещений батько, для чого він використову
вав дерев’яну тарілку: «То тепер кладуть у та
рілку, а тоді не було, то клали у палачку, така
дерев’яна миска» (ЛГІ). У цьому самому регіо
ні збирати гроші мав право дяк, як найстар
ший у хаті й до того ж письменний; він клав
на тарілку шматок хліба і звертався до гостей:
«...воно голе і убоге прийшло на цей світ, то, будь
ласка, скиньте дещо для нього, хто що може, по
дукату або два». Відтак тарілку передавали ку
мам, щоб вони поклали гроші [6, с. 35].
Хрещені батьки могли збирати гроші й для
баби-повитухи. Так, на Бойківщині хрещена
мати збирала гроші «бабі на капці», а на Над
сянні це робив хрещений батько. Зібрані гроші
хрещені батьки передавали бабі. Вона могла
забрати їх собі або ж певну частину віддати
дитині.
Значно збільшується роль хрещених бать
ків на хрестинах із втратою бабою-повитухою
функцій родопомічниці (середина ХХ ст.).
У подальшому гроші збирали тільки для дити
ни. Право збирати гроші також отримала рід
на баба дитини, а в окремих селах Надсяння
та Лемківщини – жінка, що готувала їжу на
хрестини, а подекуди на Бойківщині – мати з
дитиною на руках. Основною обрядодією за
їхньою участю стає традиційне ходіння з по
рожньою тарілкою поміж гостей та збирання
в неї грошей. Інколи на тарілку, у яку збирали
гроші, могли класти різні предмети: вишиту
серветку, окраєць хліба. У деяких селах погра
ниччя в окраєць хліба «запиналася» копійка.
Важливішу роль хрещені батьки виконува
ли в обряді «перепою». Підходячи по черзі до
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спідницю, а на Надсянні вона клала тарілку
в запаску.
Гроші тільки для дитини баба-повитуха
збирала дуже рідко. Це зумовлено тим, що
бідна сім’я була не в змозі заплатити за допо
могу при пологах, тому функції оплати пере
кладалися на гостей. На підтвердження мож
на навести свідчення однієї з респонденток:
«Баба прислужувала жінці при пологах, то їй
треба заплатити» (ІОС). Збір грошей для ди
тини мотивували тим, що маляті потрібно при
дбати колиску, пелюшки, черевички або «тап
ки», про що інформували гостей.
Часто зібрані гроші баба-повитуха ділила на
дві частини: меншу забирала собі, а більшу від
давала дитині. У такому разі вона акцентувала
увагу присутніх на подальший розподіл коштів
на її потреби та на потреби дитини: «Дитині на
мило, а бабі на пиво» (Волинь); «Бабі на капці,
а дитині на колиску» (Надсяння). Зібравши
та поділивши гроші, баба-повитуха віддавала
їх безпосередньо матері дитини або клала біля
дитини в колиску. В окремих селах Надсяння
фіксуємо, що баба-повитуха клала їх у сито та
здійснювала «сіяння»: «Брали решето і клали
туда гроші і так сіяли на дитину, то так баба
сіяла, би дитина була багачка» (ГМС).
Подекуди на пограниччі побутував звичай,
коли гості паралельно давали гроші бабі-пови
тусі «на тапки» та «привітували» маму з ди
тиною, даючи їй гроші також. На Волині для
баби-повитухи гості гроші клали в її фартух, а
для дитини кидали на тарілку. Інколи в селах
Надсяння поруч із бабою-повитухою стояла
мати (хрещена мати), яка на окрему тарілку
збирала гроші.
По-іншому відбувався збір грошей ба
бою-повитухою на території Надсяння (яка
нині входить до складу Польщі) та Південної
Лемківщини (яка сьогодні входить до складу
Словаччини). О. Кольберг повідомляє, що ба
ба-повитуха підходила до кумів з тарілкою та
горілкою. Випивши горілки, куми клали на та
рілку по кілька «грайцарів», які баба відносила
до породіллі [7, с. 50]. Подібний обряд вико
нувався в с. Курів (Південна Лемківщина), де
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Ой ви, куме, не жартуйте,
Хоч сто рублів подаруйте,
Треба лижки, треба миски,
І дитині тре колиски (ВКІ).

волинський і поліський варіанти обряду з ка
шею, бачимо, що основною метою першого
варіанта є «продавання каші», а другого – її
«розбивання».
Основною особою, що варила кашу та при
гощала нею гостей на хрестинах, була баба-по
витуха (ЗЄС). Вона або особисто пригощала
кожного гостя кашею, або ставила кашу на стіл,
звідки кожний набирав її. Гість, узявши лож
ку каші, одразу клав на її місце в тарілці гроші,
а подекуди гості спочатку з’їдали кашу й після
цього давали гроші. За іншим варіантом, вико
ристовували дві тарілки: одну для каші, а другу
для грошей, відповідно, узявши ложку каші, на
другу тарілку клали гроші.
Уважалося, що в такий спосіб гроші зби
рають дитині «на кашу». На Підляшші гості
співали:

Е

кожного гостя, хрещений батько наливав го
рілку. Випивши, гість кидав гроші на тарілку,
тобто здійснювався своєрідний обмін: «горілка → гроші».
Різною була аргументація збору коштів
для дитини. Досить часто вона залежала від
бажання виконавця обрядодії, без урахуван
ня місцевих традицій. Наприклад, гостям
указували на необхідність придбання ко
лиски, «капців», сорочки, пелюшок. У селах
Надсяння хрещений батько, збираючи гроші
співав:
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На Бойківщині фіксуємо дещо скорочений
варіант: «На лижку, на миску і дитині на ко
лиску» (КМС), а на Волині традиційним ста
ло збирання грошей «дитині на мило», щоб
мати мала в чому купати немовля.
В окремих селах пограниччя роль виконав
ця обрядодії полягала в тому, що він ставив
тарілку посередині столу, у яку гості почерго
во кидали гроші. Так, на Надсянні хрещений
батько, поставивши тарілку на стіл, закликав
гостей давати гроші дитині «на черевички».
У поодиноких випадках на Бойківщині гості
«пускали тарілку по столу», тобто передавали
її один одному за рухом сонця (МАЙ).
Подальші дії із зібраними грошима були
спільними для всього пограниччя: їх, склавши
в хустинку, клали в колиску біля дитини, «щоб
вона була багатою».
Обряд з кашею. Цей обряд фіксуємо
лише на півночі Волині, де побутував дав
ній звичай варити пшоняну кашу на хрести
ни, якою пізніше за окрему плату пригощали
гостей, здійснюючи обмін: «каша → гроші».
Слід зазначити, що приготування каші для
споживання на післяпологових трапезах було
поліською традицією, а отже, простежува
лося на Волинському, Рівненському, Жито
мирському, Київському, Чернігівському та
Сумському Поліссі [2, с. 184]. Порівнявши

На столі каша стала,
Золотого вінка ждала.
Пане Степане, в тебе грошей стане,
Дай роділлі на вино,
А дитятку на мило,
Щоб раненько вставало
І очки промивало [1, с. 283].

Пережитком цього обряду сьогодні є те, що
рідна баба дитини (гість) ходить із тарілкою
поміж гостей і закликає дати «грошей дитині
на кашу» (КНП), сама страва – відсутня.
Обряд із «квіткою». Незважаючи на те,
що цей обряд був поширений майже на всьо
му Правобережжі: починаючи на півночі від
Волинського та Київського Полісся до цен
тральної Херсонщини на півдні, а із заходу
на схід – від річки Збруч до Правобережно
го Подніпров’я, за винятком лише кількох се
редньопридніпровських районів [3, с. 149], на
території західноукраїнського пограниччя він
трапляється лише на півдні Волині та на пів
ночі Надсяння.
Обряд із «квіткою» полягав у тому, що спе
ціально виготовлену «квітку» продавали гос
тям, тобто здійснювався обмін: «“квітка” →
гроші». У «квітці» респонденти вбачають ма
гічний зміст, пояснюючи це тим, щоб дитина
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декуди баба вмочувала квітку в горілку і бриз
кала нею по обличчю гостя, після чого він
випивав горілку. У Сокальському повіті бабаповитуха, наливаючи кумам горілки та вруча
ючи букетик із квітів, примовляла: «Прошу на
квіточку і на горілочку, і на перший подарунок,
щоби дочекалися і ще славнішого і дорожчого
подарунка від хресного сина (доньки)». Хре
щені батьки їй відповідали: «Дякуємо за кві
точку, за горілочку, щоби та дитина здорова
росла і ще на весілля просила» [9, с. 87].
Магічними властивостями обряд із «квіт
кою» наділявся не лише для дитини, але й для
гостей. Так, за народними віруваннями, «квіт
ку» заборонялося викидати, її клали в хаті за
іконами. Вірили, що ця «квітка» приносить
успіх людям, які працюють на ярмарку: «Ка
зали, як йдеш продавати шось на базар, то вже
добре на продажу» (СМС).
На Волині зі зменшенням ролі баби-пови
тухи під час пологів та поступовим зникнен
ням її постаті з родильної обрядовості відбу
лася незначна трансформація цього обряду.
Бабу-повитуху змінила баба дитини або стар
ша жінка, що присутня на хрестинах. Вони ви
конували ті самі дії, що й баба-повитуха. Усі
гроші залишалися дитині. У селах Надсяння
цей обряд зник, а замість нього хрещені батьки
просто збирають гроші.
Обряди з хлібом. Бажання забезпечити
благополуччя дитини в майбутньому чітко ви
ражено в обрядодіях, пов’язаних з використан
ням хліба. У цих обрядах присутні дві скла
дові: принесення до церкви разом з дитиною
хліба та урочисте частування ним гостей на
хрестинах. Основна причина таких дій – на
ділити дитину хлібом у майбутньому відповід
но до того, як наділені ним гості на хрестинах,
«щоб дитина так мала хліб, як гості на хрести
нах» (САІ).
У селах Надсяння побутував обряд «сні
дання дитини»: мати або баба дитини пекли
одну-дві хлібини, які баба-повитуха, а тепер
хрещена мати або хрещений батько беруть до
церкви (КАВ). На хрестинах цей хліб, порі
завши на кусочки (відповідно до кількості гос
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«цвіла», «була гарної краси». «Квітка» була
символом здоров’я, благополуччя, добробуту,
вдачі, краси, плідності [2, с. 195].
Наприкінці ХІХ – до середини ХХ ст.
основною дійовою особою в обряді була бабаповитуха. Улітку вона робила «квітки» зі свіжих
квітів, калини та барвінку, а взимку – із сухих
квітів та барвінку. Польська дослідниця С. Ро
косовська зазначає, що на Волині (с. Юрков
щина Звягельського повіту) вибір матеріалу для
виготовлення «квіток» залежав від статі дити
ни: якщо хлопчик, то «квітка» була зі збіжжя,
якщо дівчинка – з квіток [8, с. 133].
Виготовлені «квітки» баба складала в за
паску або в решето, звідти їх роздавала гос
тям, а ті у свою чергу кидали їй туди гроші.
Для кожного гостя призначалася одна «квіт
ка». Роздавати «квітки» баба розпочинала від
хрещених батьків. Продаж «квіток» завжди
супроводжувався традиційними вербальними
формулами:

ІМ

Йшла бабуня з торгу,
Несла квіток торбу,
То з ружі, то з калини
До (ім’я дитини) на хрестини (МНО).
Або:

Йшла баба з міста,
Несла квіток двіста,
То з ружі, то з калини,
До (ім’я) на хрестини (БЄЗ).

Баба-повитуха могла мотивувати збір гро
шей тим, що вони потрібні «дитині на мило, а
їй на пиво» або «на черевички, сорочечку, ко
лиску» тощо.
Зібрані гроші баба-повитуха могла забрати
собі, поділити на дві частини (для себе та для
дитини), віддати дитині. Переважали другий
та третій варіанти. Гроші, що належали дитині,
баба урочисто клала біля неї в колиску, бажа
ючи їй багатства.
В окремих випадках продаж «квіток»
доповнювався тим, що гостей пригощали го
рілкою; при цьому баба казала: «Йшла баба
ранком, несла горілку збанком» (БЄЗ). По
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хліба між гостями, скибочку хліба могли клас
ти дитині в колиску, щоб вона «завжди його
мала» (НСС).
На Лемківщині, коли вже повернулися із
церкви, дитину головою прикладали до хліба,
що лежав на столі. На святкуванні хрестин
його різали та роздавали всім гостям, вислов
люючи побажання «би дітвак не голодав по
том, завжди мав хліб» (ТЄМ).
Отже, для забезпечення майбутнього благо
получчя дитини на хрестинах здійснювали такі
обряди: збирання грошей на тарілку; пригощан
ня гостей кашею; продавання «квіток»; часту
вання гостей хлібом. Їх виконували баба-по
витуха, хрещені батьки, мати або баба дитини.
Обрядодії впливу на благополуччя дитини ви
різняються значними локальними відмінностя
ми залежно від історико-етнографічного райо
ну, а подекуди навіть у межах самого району.
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тей) та посипавши цукром, клали на розі сто
лу, а подекуди й посередині. Гості його з’їдали
першим. В окремих селах аналогічний обряд
був відомий під назвою «окрушок» (МГГ).
Відмінність простежується лише в тому, що
хліб до церкви обов’язково несла хрещена
мати. Опісля його не клали на стіл, а роздава
ли всім гостям, щоб у дитини було «солодке та
багате життя». Подібні обряди здійснювалися
на Холмщині: кума, повернувшись із церкви,
частувала всіх присутніх шматочками цілушки
із цукром, яку «брала до хреста» [1, с. 284].
Обрядодії, пов’язані з хлібом, виконували
ся і в різних селах Волині. Наприклад, хреще
ний батько на обряд хрещення ніс до церкви
хліб, шматочки якого на святковому обіді да
вали кожному гостеві. Хрещені батьки могли
нести до церкви дві хлібини: одну – для свя
щеника, другу – для гостей. Після розподілу
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НА СХІДНОМУ ПОДІЛЛІ (ХІХ – початок ХХ століття)
Віталій Іванчишен
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У статті проаналізовано історико-краєзнавчі праці ХІХ – початку ХХ ст., присвячені проблематиці каменотес
ного промислу на території Східного Поділля.
Ключові слова: камінь, каменотесний промисел, надмогильні пам’ятники, хрест.
В статье сделан анализ историко-краеведческих трудов ХІХ – начала ХХ в., посвященных проблематике каме
нотесного промысла на территории Восточного Подолья.
Ключевые слова: камень, каменотесный промысел, надмогильные памятники, крест.
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The paper analyses the historical and regional ethnographical publications of the XIXth – early XXth centuries covering
the problems of stonecutting on the territories of East Podillia.
Keywords: stone, stonecutting, tombs, cross.

ної подорожі і торкаються проблем існування
та побутування каменотесного промислу на
українських теренах.
У 40-х роках ХІХ ст. на Поділлі почина
ється дослідження соціально-економічного та
культурного розвитку регіону царським уря
дом. Потреба в цьому була зумовлена необхід
ністю дослідження й використання ресурсів
Поділля, приєднаного від колишньої Речі По
сполитої.
У 1845 році було створено Російське гео
графічне товариство (РГТ), яке поставило
описи земель і країв під свій контроль за спе
ціальними програмами. Воно ставило акцент
на природничо-географічних особливостях зе
мель, але також інтерес проявлявся до історії
поселення краю та виробництва (тобто з ухи
лом до економічної географії) [5, с. 90].
Визначальну роль у розгортанні дослі
дження і зборі краєзнавчих відомостей віді
грав Південно-Західний відділ РГТ, діячі
якого зуміли мобілізувати подільський науко
вий потенціал у нагромадженні етнографічних
матеріалів.
Особливої уваги заслуговує сьомий том фун
даментального видання корифея української
етнологічної науки П. Чубинського «Труды
этнографическо-статистической экспедиции
в Западно-Русский край», опублікований
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Каменотесний промисел є автентичним
явищем системи ремесел і промислів та вод
ночас однією з недосліджених сторінок тра
диційної культури подолян, що зумовлює
актуальність даного дослідження. Маючи
вузькорегіональне, нерідко навіть локальне
розповсюдження, промисел обробітку каменю
займав одне із чільних місць у господарському
укладі та системі життєзабезпечення мешкан
ців Східного Поділля.
Особливої уваги потребує розгляд
історіографічної бази проблеми з метою роз
гляду промислу в історичній ретроспективі
та виявлення основних тенденцій розвитку
промислу.
У першій половині ХІХ ст. в історичній на
уці панувала романтична течія, що зумовило
значний інтерес науковців до вивчення мину
лого козацьких часів. У рамках романтичних
студій почалося історичне, археологічне та ет
нографічне вивчення збережених козацьких
пам’яток, особливо це стосувалося кам’яних
надмогильних пам’ятників. Науковці фіксу
вали написи на козацьких хрестах, робили
спроби відшукати історії та легенди про їх
установлення. Особливо вартісними є праці
А. Скальковського [18, с. 28–77], Н. Верти
льяка [6, с. 73–74] та Д. Яворницького [25,
с. 100–121], які є описом історико-географіч
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Подільським статистичним комітетом на
прикінці 60-х років ХІХ ст. [11, с. 4–56].
Публікація має різнопланові сюжети, що
висвітлюють сімейні та господарсько-торго
вельні звичаї. Дослідження Н. Данильченка
дозволяє   значною мірою з’ясувати народні
демонологічні уявлення подолян про камінь як
елемент природи та сакральне навантаження
кам’яних виробів.  
Поява у вітчизняній науковій літературі
перших публікацій, присвячених промислу об
робітку каменю припадає на останню чверть
ХІХ ст.
Унікальний фактологічний матеріал міс
титься в наукових працях І. Малишевського
[16, с. 323–428], М. Сумцова [21, с. 64–68],
І. Беньковського [4, с. 161–162] та І. Камані
на [12, с. 81–82]. Вказані автори розглядають
проблему творення, існування, призначення
та побутування кам’яних придорожніх хрестів
на українських теренах, зокрема на території
Східного Поділля. Актуальним також є те,
що було зафіксовано окремі локальні обряди,
пов’язані з використанням придорожніх хрес
тів, що повністю зникли в наші дні.
Наприкінці ХІХ ст. на Поділлі було опу
бліковано декілька історико-етнографічних
та статистичних видань за редакцією прессекретаря Подільського губерніального ста
тистичного комітету В. Гульдмана. У праці
«Справочная книжка Подольской губернии»
автор узагальнив господарське життя подо
лян, висвітлив статистичний матеріал з реме
сел і промислів, наявності судноплавства на
Східному Поділлі, а також подав відомості
центрів, асортименту виробів та місць збуту
продукції каменотесного промислу. Заслугою
автора є також матеріал, що висвітлює місце
кустарних промислів у повітових містах та міс
течках Подільської губернії [9].
У праці «Памятники старины в Подо
лии», залучаючи значний фактологічний ма
теріал та всебічно досліджуючи масив архе
ологічних пам’яток на Поділлі, В. Гульдман
подає замітку про «фігури» та придорожні
хрести, уважаючи їх невід’ємним атрибутом

ІМ

Ф

Е

1872 року. Свідченням того, що «Труды» не
втратили й нині своєї актуальності, є їх переви
дання в Інституті мистецтвознавства, фольк
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського
протягом 2006–2011 років [22].
П. Чубинський, подаючи широкий етно
графічно-статистичний опис євреїв і поляків,
порушує проблему міжетнічного та міжкон
фесійного характеру каменотесного промис
лу. Яскравим свідченням цього є фіксація, на
основі статистичних даних, у повній власності
євреїв понад 90 % усіх існуючих млинів [22,
с. 193–194], механізм яких ґрунтувався на ро
боті кам’яних жорнових каменів.
У рамках дослідження народної архітекту
ри вчений наголошує на тому, що на території
Подільської губернії, особливо в українських
поселеннях, що розташовані на берегах річок,
трапляються кам’яні огорожі із сухим спосо
бом кладки [22, с. 392–393].
У 60–80-х роках ХІХ ст. головними ін
струментами політики уряду стають ново
створені Подільський статистичний комітет
і Подільський історико-археологічний єпар
хіальний комітет, завдання яких полягало у
всесторонньому дослідженні Подільсько
го краю. Результатом роботи стало видання
«Обзоров Подольской губернии», 12 випусків
«Трудов» та «Подольских епархиальных ведо
мостей» [27, с. 99–100]. Безумовно, головною
заслугою цих організацій був збір і фіксація
етнографічного матеріалу.
На сторінках вказаних періодичних видань
публікувалися замітки про придорожні хрес
ти, козацькі надмогильні пам’ятники, межові
знаки. Опис у формі інвентарної репрезента
ції досліджуваних пам’яток прослідковуємо і
в подальших працях етнографів кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Важливе значення цих періо
дичних видань полягає не тільки в їх змісті,
але й у тому, що зафіксована інформація є
унікальною, її неможливо отримати з інших
історичних джерел, вона має краєзнавчу, істо
ричну та етнографічну значимість.
Цінний матеріал міститься в науковій роз
відці Н. Данильченка, що була опублікована
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виявлення і побутування кам’яних хрестів та
пам’ятників. У праці «Старинные деревянные
церкви на Волыни» автор порушує проблему
призначення придорожніх хрестів та звичаїв,
пов’язаних з їх використанням, аргументуючи
це на основі порівняльного матеріалу Волин
ської й Подільської губерній [7, с. 166–173].
Напередодні Першої світової й особливо
в період війни загострилася нагальна потреба
імперського уряду в якнайшвидшому розвитку
кустарної промисловості, що мала задовольни
ти потреби війська й тилового забезпечення.
Упродовж 1913–1917 років за підтримки
уряду публікувалися періодичні видання, що
ілюстрували діяльність владних органів на
місцях в організації кустарної промисловос
ті. Особливу роль відводили прифронтовим
територіям Південно-Західного краю, про
що свідчать відомості в журналах «Вестник
кустарной промышленности», «Вестник Все
российских съездов деятелей по кустарной
промышленности», «Ежегодник кустарной
промышленности», «Труды комиссии по ис
следованию кустарной промышленности в
России». Автори статей на сторінках видань
торкаються необхідності розширення кустар
ної промисловості в кожному регіоні Поділля,
створення відповідних центральних і місцевих
органів влади, що мали контролювати цей про
цес [15, с. 54–57.]. Явний інтерес представля
ють узагальнені відомості щодо кустарної ді
яльності в межах Південно-Західного краю,
у яких зафіксовано каменотесний промисел
як один з основних у Подільській губернії [14,
с. 68–70].
Комплексне дослідження ремесел і про
мислів на Поділлі, зокрема каменотесного
промислу, пов’язане з діяльністю земської ад
міністрації, що готувалася до участі в Другій
всеросійській кустарній виставці в Петербурзі
в 1913 році. Особливо пильної уваги потребує
розгляд опублікованих етнографічних статей,
розвідок і заміток на сторінках регіонального
часопису «Экономическая жизнь Подолии», у
якому фіксувалися основні результати дослід
ників кустарно-ремісничої проблематики.
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традиційної культури подолян. Актуальним
є те, що автор зафіксував, обчислив та кла
сифікував зазначені пам’ятки за матеріалом
виготовлення, вказуючи на існування понад
тисячі кам’яних хрестів у різних повітах По
дільської губернії [10].
На собливу увагу заслуговує німецьке ви
дання «Энциклопедия промышленных зна
ний», що була перекладена російськими вче
ними впродовж 1899–1902 років. У цій праці
окремий розділ присвячено прийомам обробки
та традиції використання різних порід каменю
в європейських державах у порівнянні з Росій
ською імперією [26, с. 6–34].
Цінний фактологічний порівняльний ма
теріал присутній у працях російських учених
А. Спіцина [20, с. 203–234] та І. Шляпкіна
[24, с. 48–84], які описували та аналізували
кам’яні хрести середньовічного Новгорода.
Завдяки цим першим науковим розвідкам з
історії кам’яних хрестів було трансформовано
аматорський дослідницький інтерес у наукові
студії, що займалися вивченням збережених
кам’яних етнографічних артефактів.
У 1908 році була опублікована праця пред
ставника київської школи мистецтвознавства
К. Широцького, що поклала початок ви
вчення українських надмогильних хрестів та
пам’ятників. Автор наголошує на тому, що «в
українських надгробках маємо ми окрему га
лузь української народної штуки, яка виросла
досить високо у своїй красі й стоїть на сильнім
ґрунті» [23, с. 143–144], і яка є зовсім недослі
дженою. Незважаючи на те що праця К. Ши
роцького має яскравий мистецтвознавчий
контекст, вона є надзвичайно цінною з точки
зору фактичного й порівняльного матеріалу та
представленого ілюстративного ряду пам’яток.
Ще одним здобутком автора є наукова
розробка однієї з перших класифікацій укра
їнських надмогильних хрестів в історичній
ретроспективі та вагоме збагачення понятій
но-термінологічного апарату виготовлення
кам’яних надмогильних пам’ятників [23].
Особливої уваги потребує розгляд науко
вих студій Ф. Вовка, що присвячені проблемі
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уточнив відомості про центри каменотесного
промислу в Ямпільському повіті, зокрема в
сс. Русава, Дзигівка, Мервинці, Букатинці та
Бандишівці.
Одним з найважливіших результатів ет
нографічного дослідження Поділля стало
створення «Музея Подольской губернии»,
колекції якого складаються із зібраних до
слідниками матеріалів з історії та техніки
ремесел і промислів. Культурно-історичний
відділ музею сформував колекцію з усіх до
сліджених ремесел та промислів, серед яких
і «каменный» [2, с. 11]. Ю. Александрович
зазначав, що в музеї зібрано і зберігається
15 фотокарток і не громіздкі предмети, що
дозволяють характеризувати техніку каме
нотесного промислу на Поділлі. Відзначаємо
надзвичайну важливість вказаної роботи,
адже це перша класифікація виробів з каме
ню, зафіксована в колекціях музейної устано
ви, фонди якої, на жаль, утрачені.
Слід відзначити працю А. Прусевича
«Обзор данных о кустарных промыслах По
дольской губернии», у руслі того ж «корес
пондентського дослідження», ініційованого
земством [17, с. 37–49]. Дослідник поставив
собі за мету показати наявність системи ре
месел та промислів на Поділлі. Виокремивши
найбільш поширені (ткацтво, гончарство),
А. Прусевич водночас вказав на наявність
каменотесного промислу. Цінність означеної
праці полягає також у тому, що на основі ста
тистичних даних про кількість дворів та число
кустарів автор показав місце обробки каменю
серед інших ремесел, підкреслюючи вузько
регіональний характер промислу. Крім того,
А. Прусевич зібрав відомості про центри з
обробітку каменю і про кількість кустарів у
кожному з них.
Важливе значення для історії та техноло
гії кустарних ремесел і промислів, а особливо
в окресленні методичних проблем, розкрива
ється в праці А. Карапута «Ремесленное об
разование и его возможные перспективы для
Подольской губернии». Автор складає роз
горнену таблицю з даними про наявність реме
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Ю. Александрович був одним з перших,
хто почав досліджувати   каменотесний про
мисел. На початку ХХ ст. за пропозицією
губерніальної влади він здійснював на тери
торії Подільської губернії «кореспондентське
дослідження». Кореспондентський метод до
слідження, що набув актуальності наприкінці
ХІХ і особливо на початку ХХ ст., передба
чав три етапи: по перше, попередню розробку
запитальника-анкети фаховим етнографом
у губерніальному центрі; по-друге, з метою
охоплення більших територій збір і фіксація
польового матеріалу могла здійснюватися не
тільки фахівцями, але й студентами, журна
лістами, вчителями та ін.; третім заключним
етапом було уніфікування зібраних матеріалів
і обробка їх фаховим керівником. Варто від
значити доцільність та ефективність вико
ристання вказаного методу, на засадах якого
було опубліковано більше 30 наукових розві
док, що зафіксували систему ремесел та про
мислів подолян.
У 1912 році місцева губерніальна влада ро
зіслала в усі волості опитувальні анкети-листи
з метою збору відомостей про ремесла й про
мисли Подільської губернії. З метою уточнен
ня даних було запрошено кореспондентів, які
мали зібрати відомості про десять найважливі
ших ремесел і промислів на Поділлі. Ю. Алек
сандрович узяв відповідальність за деревообробний та каменотесний промисли. Протя
гом 1913–1914 років було зібрано та система
тизовано етнографічний матеріал, опублікова
ний у праці «Кустарні промисли Подільської
губернії» [1, с. 465–501].
Попри те, що ця етнографічна студія має
описовий характер, вона є унікальною, оскіль
ки це перше узагальнююче дослідження з іс
торії і техніки каменотесного промислу краю.
Автор на тлі багатьох повітів виділяє Ям
пільський, бо на його території завдяки ба
гатим покладам пісковику був локалізований
кам’янообробний промисел, тоді як в інших –
лише видобування каменю для будівництва.
Ю. Александрович подав стислий екскурс
з історії каменотесного ремесла на Поділлі та
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У своєму нарисі етнограф подає характе
ристику геологічної будови краю, формування
русел річок (особливо Дністра), наголошуючи
на тому, що саме кам’яні породи створюють
тут унікальну природу і дають можливість
займатись промислами з видобування й об
робітку природних матеріалів. Мешканці ви
добувають пісковик, вапняк, граніт, булижник
та бутовий камінь, з яких вапняк та граніт ви
возиться для потреб промисловості в південні
губернії. Цінними є відомості з виготовлення
жорен. Автор наголошує на тому, що вказані
кам’яні вироби виготовляли з вапняку й піс
ковику. Важливим є висновок автора про те,
що каменотесний промисел мав домашній ха
рактер, виготовлені предмети не продавали, а
встановлювали на своїх подвір’ях.
Незважаючи на те що студія переважно
має етнографічно-описовий характер, утім, у
ній знаходимо важливі висновки Н. Григорії
ва, що служать сьогодні унікальним джерелом
характеристики промислу.
Історіографічний аналіз дає підстави вка
зати на існування значної кількості праць ет
нологів та істориків, що дотично стосуються
вивчення каменотесного промислу.
Таким чином, необхідно   відзначити, що
протягом ХІХ – на початку ХХ ст. за допо
могою створених російським урядом організа
цій, земської адміністрації було зібрано, сис
тематизовано й опубліковано значний масив
етнографічного матеріалу, який заклав базу
дослідження.
Перші праці дослідників з історії, техніки й
технології каменотесного промислу мають осо
бливе значення, адже розкривають відомості з
перших уст та висвітлюють сучасним дослід
никам методологічний інструментарій кінця
ХІХ – початку ХХ ст.
Однак вивченням промислу дослідники
займались побіжно, у рамках окремих його ас
пектів, а саме історії промислу та його технікотехнологічної сторони. Етнографи передусім
торкалися регіонального, часом навіть локаль
ного, аспекту дослідження шляхом аналітич
ного опису.
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сел та промислу, відзначаючи, що у відсотко
вому відношенні каменотесний промисел має
більше одного процента в загальній структурі
[13, с. 25–43]. А. Карапут розробляє проектанкету з метою збору матеріалів по кустарним
промислам. Серед її найважливіших пунк
тів – статистичні дані про число дворів і кус
тарів, комплекс інструментів, результат і збут
виробів [13, с. 38–42].
Праця А. Карапута дає можливість погля
нути зсередини на технологію та методичний
інструментарій дослідження земських «корес
пондентів» початку ХХ ст.
Цінною з погляду фіксації є праця поділь
ського земського статистика Г. Слоницького
«Кустарные промыслы в Подольской губер
нии», у якій автор констатує, що розвиток
ремесел та промислів в умовах 1910–1913 ро
ків може бути можливий лише при підтримці
земської адміністрації, також у статті вміще
но узагальнюючу таблицю, де подано чисель
ність дворів і кустарів у Подільській губернії.
Ще одним здобутком цієї праці є висновок
автора щодо мотиву селян займатися ремес
лами. Г. Слоницький пише з цього приводу:
«Было бы ошибочно полагать, что крестьяне
занимаются промыслами ради одного того,
чтобы заработать лишнюю копейку, поль
зуясь досужим, свободным от полевых за
нятий, временем. Доходы, извлекаемые ими
из посторонних земледелию заработков, не
есть добавочные к тем средствам существо
вания, которые уже обеспечены земледели
ем, – в длинной цепи крестьянского труда
это необходимое звено, дающее возможность
свести в хозяйстве концы с концами» [19,
с. 40–41].
Важливе значення в розробці камено
тесного промислу на Поділлі має історикогеографічний нарис Д. Григор’єва-Нашого
(Н. Григоріїва) [8], написаний у дусі народ
ницького світогляду [3, с. 124]. Упродовж
1890–1910 років Н. Григоріїв учителював на
Вінниччині, де зібрав та узагальнив матеріал
з історії, етнографії, геологічної будови та при
родно-кліматичних умов Східного Поділля.
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ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
НА УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ
Олександр Головко
УДК 930:316.347(477+478-192.2)
У статті проаналізовано історіографію питань міжетнічної взаємодії на українсько-молдовському пограниччі,
зокрема в Середньому Придністров’ї. Відповідно до хронологічного підходу виділено етапи етнографічного вивчен
ня регіону, пріоритетні напрями та центри дослідження, наголошено на специфіці залучення даних для подальших
пограничних студій.
Ключові слова: пограниччя, етноконтактна зона, Середнє Придністров’я, міжетнічні взаємовпливи.

Е

В статье анализируется историография вопросов межэтнического взаимодействия на украинско-молдав
ском пограничье, в частности в Среднем Приднестровье. Согласно с хронологическим подходом выделены этапы
этнографического изучения региона, приоритетные направления и центры исследования, подчёркнута специфика
привлечения данных для дальнейших пограничных студий.
Ключевые слова: пограничье, этноконтактная зона, Среднее Приднестровье, межэтнические взаимовлияния.

Ф

The article deals with the historiography of issues of interethnic interaction on Ukrainian-Moldovan borderlands, particularly
in the region of the Middle Over Dnister Lands. In accordance with the chronological approach, there have been distinguished
the stages of ethnographic research of the region, as well as the priority trends and centres of study; there has also been
emphasized the specificity of data’s attraction for further frontier investigations.
Keywords: borderlands, ethno-contact area, Middle Over Dnister Lands, interethnic mutual influences.

селення. Сучасні дослідження, продовжуючи
вивчення етнокультури, торкаються здебіль
шого аспектів збереження історичної пам’яті та
національно-культурної самобутності етнічно
змішаних населених пунктів [1; 8; 58,] або ж
проблем етнографічного вивчення регіону [14].
Окремі публікації присвячуються фольклор
ним взаємовпливам та проблемам самоіденти
фікації, збереження мови і культури, вивченню
асиміляційних процесів на українсько-біло
руському пограниччі [13].
Деякі дослідники звертають увагу на укра
їнсько-польське пограниччя. Концептуальні
положення польської етнології, що торкаються
проблем «спільного кордону», охарактеризова
ні Г. Щербієм [70]. Польсько-українські куль
турні взаємини розглядаються у спільному
виданні Інституту мистецтвознавства, фольк
лористики та етнології ім. М. Т. Рильсько
го НАНУ та Інституту мистецтв Польської
академії наук [64]. Тут аналізуються аспекти
міжетнічного впливу у фольклорі, літературі,
сакральному мистецтві, діяльності окремих
культурних діячів. Розгляд фольклорної вза
ємодії в регіоні на основі польових матеріалів
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В умовах сучасних глобалізаційних проце
сів актуальним є вивчення взаємодії етнічних
спільнот на пограниччі, визначення ідентич
ності їхніх представників, моніторинг ступеня
конфліктності між різними етнічними групами.
Зазначені питання у вітчизяній етнологічній
науці лише окреслюються, досі бракує дисер
таційних, узагальнюючих та колективних ро
біт, присвячених розгляду історико-культурної
взаємодії контактуючих спільнот. Автори на
явних праць і наукових статей зосереджують
увагу насамперед на особливостях територі
ально значних порубіжних регіонів, пов’язаних
спільним слов’янським походженням (укра
їнсько-російського, українсько-білоруського,
українсько-польського).
Питання культурних взаємовпливів та збе
реження національної самосвідомості жителів
слобожанського порубіжжя почали розгляда
тися ще в 1980‑х роках. Взаємовпливи в тра
диційній кухні українців та росіян відстежені в
праці Л. Артюх [2]. У монографії Л. Чижико
вої [67] зафіксовані подібності в матеріальній
культурі, зокрема в їжі, житлі, аграрній техно
логії, а також відмінності в ідентифікації на
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на взаємних лінгвістичних запозиченнях,
торкнувся питань походження українсько
го населення Бессарабії, що зберегло етнонім
«руснаки», відзначивши його автохтонність.
Багато відомостей про господарське жит
тя та обрядовість мешканців українського
Придністров’я та Бессарабії було зібрано в
ході експедиції Південно-Західного відді
лу Російського географічного товариства. За
результатами обстеження було опубліковано
фундаментальне видання, сьомий том якого
описував традиційну культуру українців По
ділля, Північної Буковини, Хотинщини та
Бессарабії [68]. Здійснивши етнографічне
районування території, укладач праці П. Чу
бинський також торкнувся проблем міжкуль
турної взаємодії (наприклад, в одязі та їжі)
та особливостей проживання бессарабських
українців, оточених переважно молдовським
населенням.
Інформацію про етнокультурні особливості
українсько-молдовського пограниччя опосе
редковано містять описи Подільської губернії
В. Гульдмана [16] та М. Симашкевича [51].
Серед уміщених тут статистичних матеріалів,
окрім характеристики природно-географічних
умов, чисельності та складу населення, стану
освіти, наявні відомості про традиційні госпо
дарські заняття, ремесла й промисли, архітек
туру та розселення українців у сусідній Бесса
рабії та молдован на Поділлі.
Цікаві дані про специфіку Середнього
Придністров’я знаходимо на сторінках подо
рожніх нотаток К. Мельника [31] та Д. Па
хомова [42], опублікованих у журналах «Ки
ївська старовина» та «Історичний вісник». Ці
автори зафіксували відомості про господарські
заняття та матеріальну культуру мешканців,
маршрути річкового сполучення, наголосили
на мовних інтерференціях у говірках народів,
що контактують.
Загальну інформацію про народи Росій
ської імперії було вміщено в серії популярних
нарисів «Народи Росії. Живописний альбом»,
третій випуск якої стосувався молдован Бесса
рабії [37]. Поряд із даними про народний по
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та архівних даних здійснено Л. Вахніною [12],
а висвітлення питань ідентичності – М. Бала
гутраком [5] та Б. Гвоздецькою [15].
Етноконтактні зони, не пов’язані спільніс
тю походження, що представлені українськорумунським та українсько-молдовським пору
біжжям, вивчені значно гірше. Про це свідчить
відсутність узагальнюючої праці, де були б
проаналізовані питання слов’яно-романських
етнокультурних взаємовпливів та асиміляцій
них процесів серед спільнот в умовах іноет
нічного оточення. Існуючі розвідки висвітлю
ють проблему лише побіжно, залишають поза
увагою специфіку деяких регіонів (наприклад,
Середнього Придністров’я), мало використо
вують компаративні методи.
Метою цієї статті є вивчення історіографії
проблем міжетнічної взаємодії на українськомолдовському пограниччі, зокрема в межах
Середнього Придністров’я, де контактують
українці Поділля та молдовани.
Історико-культурні особливості населення
українсько-молдовського пограниччя почали
вивчатися у зв’язку з адміністративними по
требами російської адміністрації дослідити
приєднані наприкінці XVIII – на початку
ХІХ ст. землі Східного Поділля та Бессара
бії. Першими збирачами відомостей про куль
туру і побут населення південних рубежів
імперії були військові чиновники та офіцери,
а також Одеське товариство історії та ста
рожитностей, що розпочало систематизацію
матеріалу та укладання спеціальних програмзапитальників.
З початку 1860‑х років у регіон починають
здійснюватися планомірні фольклорно-етно
графічні експедиції. Одне з перших «польо
вих обстежень» було здійснене етнографом
О. Афанасьєвим-Чужбинським. Результати
його спостережень увійшли до двотомного ви
дання «Подорож у Південну Росію», друга
частина якого, під назвою «Нариси Дністра»,
містила авторські розвідки про етнокультуру
придністровських сіл [3]. Зокрема, дослідник
описав традиційні господарські заняття, жит
ло, одяг та їжу українців і молдован, наголосив
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окресленням основних напрямів досліджен
ня, нагромадженням значної джерельної бази
та систематизацією фактичного матеріалу
про культурні особливості цієї етноконтакт
ної зони. Однак проблематика українськомолдовських міжетнічних інтеракцій не була
виділена як об’єкт окремого дослідження,
пунктирно розглядаючись при характеристи
ці матеріальної та духовної культури одного
з етносів, більшість праць мали вигляд уза
гальнених і статистичних описів, які не дава
ли вичерпного аналізу побутової та обрядової
специфіки населення, їм бракувало історикопорівняльної складової.
Наступний етап історико-етнографічного
вивчення українсько-молдовського порубіжжя
пов’язаний з перебуванням Бессарабії у скла
ді королівської Румунії (1918–1940). Працям
цього періоду притаманна тенденційність,
оскільки завдяки тезі про тотожність молдов
ських жителів та румунів автори намагалися
науково обґрунтовувати права на Пруто-Дні
стровське межиріччя, а також інтерес до при
леглих територій радянської України.
З метою вивчення «румунського села за
Дністром», експедиційне обстеження окупо
ваних територій українського Придністров’я
у січні 1942 року здійснив Г. Павелеску [73].
Характеризуючи опитане населення, автор
зумисно прагнув віднайти багато спільних рис
у їхній етнокультурі та традиційно-побутових
практиках жителів Бессарабії й Карпат. На
думку дослідника, молдовани були особли
во схильними до контактів з українцями, що
обумовило появу міжетнічних взаємовпливів
у традиційно-побутовій культурі, які най
яскравіше проявлялися в деяких жанрах мол
довського фольклору, народному мистецтві та
матеріальному комплексі.
Проблеми асиміляції дисперсно розселених
українців на території Бессарабії розглядав
інший румунський дослідник – П. Гужа [72].
Здійснивши монографічне обстеження мол
довського села Копанка, автор дійшов ви
сновку, що взаємовідносини українців та
молдован є досить тісними, про що найперше

ІМ

Ф

Е

бут, родинні звичаї, гуляння на вечорницях та
традиційний танець, автори окреслювали по
дібності молдовського та українського комп
лексів убрання.
На початку ХХ ст. з’являється кілька спе
ціальних досліджень, присвячених вивчен
ню українців Бессарабії. Зокрема, у працях
П. Нестеровського [40; 41] описано етнокуль
турні особливості русинів (українців) півночі
губернії, а також детально висвітлено питання
культурних подібностей та запозичень, асимі
ляційних процесів серед українців в оточенні
іноетнічної молдовської більшості.
Крім того, Л. Бергом здійснено перші
комплексні дослідження краю, де охарактери
зовано географічні умови, господарські занят
тя та культурні особливості народів, що його
населяють. Автор розглянув матеріальний
комплекс та обрядовість українського й мол
довського населення, наголосив на асиміляції
східнороманського елементу українцями в
місцях їхнього компактного проживання [6], а
також здійснив етнографічне картографуван
ня регіону за показником кількості сільського
населення кожного з етносів (на таких прин
ципах укладено детальну етнографічну карту
регіону) [7].
Українсько-молдовські міжкультурні вза
ємовпливи також побіжно розглядалися в
збірниках матеріалів Подільського єпархіаль
ного історико-статистичного комітету, зокрема
в дев’ятому випуску, виданому в 1901 році під
редакцією Ю. Сіцинського [59]. Характери
зуючи дані про кількість прихожан та храми
губернії, місцеві дописувачі до видання за
фіксували значний пласт етнографічної ін
формації, у тому числі про молдовський вплив
на місцеву топоніміку, «волоське» заселення
багатьох сіл Поділля, взаємини романської
спільноти з іноетнічною більшістю, її схиль
ність асимілюватися під впливом домінуючої
української культури.
Отже, перший етап етнографічного ви
вчення українсько-молдовського пограниччя,
що репрезентований працями дослідників
ХІХ – початку ХХ ст., характеризується
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зазначених трьох етносів притаманне також
публікації дослідників на чолі з В. Ботушан
ським [39], монографії Н. Мохова [35] та кан
дидатській дисертації Н. Лихогляда [29].
Важливим центром координації всіх на
укових досліджень у Молдовській РСР, і
гуманітарних зокрема, стала Академія наук
Молдови, створена в 1961 році на базі місце
вого філіалу АН СРСР. Показовим є те, що
сформовану структуру очолив історик Я. Гро
сул, у подальшому – науковий редактор ба
гатьох колективних монографій та збірників
матеріалів з археології, історії та етнографії.
Однією з найголовніших синтетичних праць,
виданих за його редакцією, стало академічне
видання «Молдовани. Нариси історії, етно
графії, мистецтвознавства», що побачило світ
у 1977 році [33]. Згадана книга місить матері
али з приводу сільськогосподарських занять,
промислів та ремесел, вірувань та обрядів
молдовського населення, що розглядаються в
комплексі з етнокультурними впливами сусід
ніх етносів, зокрема українців.
Вагомий внесок у розвиток радянської ет
нографії молдован (та побіжно в досліджен
ня українсько-молдовських етнокультурних
паралелей) здійснив В. Зеленчук. Коло його
наукових зацікавлень було досить широким:
від фіксації основних аспектів молдовської
родинної обрядовості, аналізу особливостей
народного вбрання до комплексного розгля
ду демографічних та етносоціальних характе
ристик населення Бессарабії та лівобережжя
Дністра. Авторська публікація про тради
ційно-обрядовий комплекс регіону розкриває
найважливіші цикли сімейного життя місце
вих мешканців (родини, весілля, поховальнопоминальні звичаї) [20]. Розглядаючи мол
давський національний костюм, дослідник
відстежує іноетнічний вплив на нього, що про
являється в назвах одягу, типах його крою та
орнаментиці [34]. У монографії, що висвітлює
демографічні показники населення Бессарабії
та Подністров’я в ХІХ ст., В. Зеленчуком по
дано кількісні параметри розселення молдован
та інших етносів, проаналізовано історичні та
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свідчить міжетнічна шлюбність, однак укра
їнське населення починає розчинятися в ру
муномовній більшості, утрачаючи свою мову
та самосвідомість, зберігаючи натомість лише
слов’янські прізвища.
Таким чином, у румунській історіографії,
попри її ідеологічне підґрунтя, проблематика
міжетнічних взаємовпливів стала самостійним
об’єктом наукового аналізу. Дослідниками
були актуалізовані потреби вивчення молдов
ського населення на прилеглих українських
територіях (у тому числі на Поділлі) та укра
їнців на бессарабських теренах, а також за
лучено до наукового обігу нові факти та типи
джерел (наприклад, дані опитувань).
Третю групу історіографії формують на
укові праці 1950–1980‑х років. Особливості
українсько-молдовського історико-культурно
го порубіжжя в радянській історичній науці
вперше було проаналізовано П. Кушнером при
розробці теорії етнічних границь [27]. Дослід
ник визначив цю етноконтактну зону як окре
мий тип етнічної межі, де стикаються своїми
територіями народи близькі, але не споріднені
за національною культурою, а кордони Бесса
рабії не є чіткими розмежувальними лініями
між етносами.
Після утворення Молдовської РСР ви
вчення проблем українсько-молдовської між
етнічної взаємодії набрало пріоритетного ха
рактеру, однак розглядалося з марксистського
ідеологічного ракурсу. Свідченням цього є ціла
низка колективних видань, присвячених друж
бі та спільній долі молдовського народу з укра
їнським та російським, романо-слов’янським
лінгвістичним та етнокультурним зв’язкам
тощо. У публікації за 1963 рік [36], напри
клад, знаходимо намагання авторів довести
прогресивне значення слов’янського елементу
в історичній долі Молдови. Збірник праць за
редакцією І. Анцупова, окрім суто історичних
аспектів, зосереджує увагу й на висвітленні
українсько-молдовських фольклорних пере
плетень, а також на літературних описах по
буту та етнографії молдован [23]. Спроби від
найти спільну лінію хронологічного розвитку
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видання так і не було опублікованим, окрім не
великого проспекту.
За участю провідних фахівців-етнологів з
обох боків було підготовлене фундаментальне
видання «Українсько-молдовські етнокуль
турні зв’язки у період соціалізму» [60], де за
допомогою методів етнографічного обстежен
ня та аналізу письмових і статистичних джерел
комплексно охарактеризовано міжкультурну
взаємодію, історичні зв’язки та особливості
розселення контактуючих етносів.
Багато наукових статей, присвячених
молдовсько-українським міжетнічним вза
ємовпливам, друкувалися на сторінках спеці
алізованого журналу «Народна творчість та
етнографія». Вартісними для нашого дослі
дження є публікації В. Зеленчука, Г. Бостана,
Ю. Поповича, П. Захарової та ін. Найбільше
етнокультурних паралелей ці дослідники ви
значали в комплексах традиційної та радян
ської весільної обрядовості [9, 19; 21; 45], а
також у народному виконавському мисте
цтві [52].
Для вітчизняної радянської історіографії
кінця 1980‑х років характерне окреслення но
вих напрямів, зокрема досліджень етнічного
складу та міжетнічних зв’язків на українських
теренах (В. Наулко) [38], українсько-молдов
ських взаємовпливів у календарній обрядовос
ті (О. Курочкін) [26] тощо. Молдовські праці
цього ж періоду стосувалися висвітлення та
ких аспектів етнокультури, як сімейне та гро
мадське становище бессарабської жінки [25],
теоретичного осмислення проблем асиміляції в
поліетнічному середовищі [4].
Отже, проблематика міжетнічних інтерак
цій у часи СРСР стає пріоритетним напрямом
дослідження, однак своїми недоліками має
ідеологічну основу та брак комплексності роз
гляду. Незважаючи на це, інформаційний ком
понент подібних розвідок є значним ресурсом
для компаративного аналізу етнокультурної
специфіки населення українсько-молдовського
пограниччя.
Сучасні українська та молдовська історіо
графії проблеми характеризуються новими
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соціальні умови формування строкатого ет
носкладу, наголошено на романо-слов’янських
(у тому числі українсько-молдовських)
взаємозв’язках у традиційній культурі [22].
За науковою редакцією В. Зеленчука ви
йшло також кілька збірників статей, де розви
валися питання історії, археології та етнографії
Молдови. Зокрема, у виданні за 1964 рік [30]
вагомими є дані стосовно аграрної техно
логії молдовського населення; у праці за
1972 рік [71] – відомості про знаряддя праці,
одяг, ремесла та громадський побут; у книзі
«Стародавня культура Молдови» [18] – ін
формація про історичні аспекти формування
етнічної території, матеріальну культуру різ
них племінних об’єднань за даними археології,
етнокультуру слов’янського населення та мол
дован середньовіччя.
У часи СРСР активно вивчалася матеріаль
на культура населення Молдови і дотично –
іноетнічний вплив на неї. Так, у монографії
М. Демченка [17] розглядалися аспекти побу
тування різних знарядь для обробітку ґрунту,
збору й переробки врожаю, регіональна спе
цифіка систем землеробства. Питання типів
і характеристик молдовських сільських посе
лень у період пізнього середньовіччя розвива
лися П. Бирнею [10], особливості традиційних
селянських промислів та ремесел – Є. Стан
чу [54], народного ткацтва – Є. Постола
кі [47]. Прояви духовної культури молдован
місцевими етнографами майже не вивчалися,
за винятком дослідження зимової календарної
обрядовості молдован, яким займався у своїй
кандидатській дисертації Ю. Попович [46].
Розвивалася міжреспубліканська спів
праця молдовських етнографів з українським
Інститутом мистецтвознавства, фолькло
ру та етнографії. Зокрема, у підготовленому
авторським колективом установи проспекті
«Регіонального історико-етнографічного ат
ласу України, Білорусі і Молдови» [49] було
здійснено найпершу спробу цілісно розгляну
ти регіональну специфіку матеріальної культу
ри українців та молдован, їхні взаємозв’язки в
просторі пограниччя. Шкода, що заплановане
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та Булаєшти [50] Орхейського району. У цих
працях та численних статтях В. Кожухар ана
лізує матеріальний комплекс, розглядаючи
його в контексті українсько-молдовської між
культурної взаємодії, К. Кожухар вивчає ін
терференції у місцевих говірках та локальну
термінологію назв страв та одягу, В. Панько
займається збором українського та молдов
ського пісенного фольклору, О. Романчук зо
середжує увагу на ранніх періодах українсько
го заселення Бессарабії.
У захищеній у 1997 році кандидатській
дисертації [57] та виданій у 2001 році моно
графії [55] дослідник В. Степанов звертає ува
гу на історіографічний аспект етнографічного
вивчення українського населення Бессарабії в
ХІХ – на початку ХХ ст., в іншій праці [56]
розглядає вплив національної політики Мол
дови трансформаційного періоду (1989–2005)
на збереження численною українською мен
шиною своєї ідентичності.
Таким чином, сучасна історіографія означе
ної проблематики характеризується посиленим
інтересом до культурної специфіки етносів,
актуалізацією питань збереження меншина
ми своєї самобутності в умовах іноетнічного
середовища, вивченням міжетнічних взаємо
впливів у деяких виявах етнокультури. Вод
ночас особливості суто пограничної взаємодії
все ще не вилилися в основу дисертаційної чи
узагальнюючої роботи. Існуючі праці досі ні
велюють колорит Подільсько-Бессарабської
контактної зони.
Здійснений огляд історіографії питань
міжетнічної взаємодії на пограниччі дозволяє
дійти таких висновків. По-перше, особли
вості українсько-молдовського історико-куль
турного пограниччя як зони контакту етносів,
не пов’язаних спільністю походження, лише
стають об’єктом окремих наукових досліджень.
По-друге, означена проблематика розгляда
ється впродовж усіх етапів етнографічного
вивчення регіону, однак не цілеспрямовано, а
в контексті опису традиційно-побутової куль
тури котрогось із етносів. По-третє, праці про
слов’яно-романську міжетнічну взаємодію
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напрямами й підходами в методології дослі
джень, а також тіснішою кооперацією вчених.
Свідченням цього є низка проведених про
тягом 1990‑х – кінця 2000‑х років спільних
українсько-молдовських конференцій, зокре
ма, у Чернівцях [62; 63], Одесі [61] та Киши
неві [65].
Вивчення українсько-молдовського погра
ниччя починає чітко окреслюватися в сучасній
вітчизняній етнології. Нині спостерігаємо фор
мування двох наукових центрів дослідження
вказаного порубіжжя, що створюються на
базі Чернівецького та Одеського національ
них університетів. До першого з них нале
жать буковинські дослідники Г. Кожолянко,
А. Мойсей, М. Чучко [24; 32; 69], які звер
тають увагу на етноконфесійні особливості
краю, взаємовпливи в комплексі матеріальної
культури, календарній обрядовості, аграрних
звичаях та духовній культурі контактуючих
спільнот. Одеський науковий центр, що пред
ставлений працями В. Кушніра, Н. Петрової,
О. Прігаріна, А. Федорової [28; 43; 48; 66],
досліджує особливості традиційно-побутової
культури молдовської, гагаузької та російської
(старообрядницької) спільнот, питання їхньої
ідентичності та взаємодії з українцями на пів
дні Бессарабії.
Особливості міжкультурної взаємодії обох
етносів у Республіці Молдова вивчаються в
контексті українознавчих студій, що прово
дяться Сектором етнології українців Інсти
туту культурної спадщини. На базі установи
сформувалась наукова школа україністів, яку
започаткував відомий літературознавець та
фольклорист, академік К. Попович. Найбіль
ший інтерес для нього становили українськомолдовські фольклорні взаємини, а також
пов’язані з ними питання самобутності укра
їнців Молдови [44]. Учнями академіка та про
довжувачами його справи нині є В. Кожухар,
К. Кожухар, В. Степанов, О. Романчук.
Ці дослідники здійснили комплексні до
слідження українських сіл Молдови, зокрема
населених пунктів Дану, Каменкуца, Микола
ївка [11], Стурзівка [53] Глодянського району
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етнологами, які вивчають міжкультурні пара
лелі здебільшого в окремих проявах культури,
не висвітлюючи специфіку деяких регіонів,
зокрема Середнього Придністров’я. Вказані
лакуни дослідження актуалізують подальші
українсько-молдовські пограничні студії.
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МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОГО СЕЛА
(з архівної спадщини вченого
Василя Пастущина (1889–1958))
Валентина Борисенко
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В Архівних наукових фондах рукописів та
фонозаписів Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль
ського НАН України (АНФРФ ІМФЕ) від
1945 року зберігається унікальний рукопис
з мікроісторії та етнографії українського по
ліського села Дрочево Берестейського пові
ту (нині – с. Дрочево Малоритського р-ну
Брестської обл., Білорусь), дослідження в
якому були проведені ще в 1938 році малові
домим і до сьогодні етнологом Василем Пас
тущиним *.
Розуміючи наукову і суспільну значимість
вивчення історії конкретного поселення, що
належить до актуальних напрямів сучасної на
уки, вважаємо за необхідне оприлюднити цей
надзвичайно цінний рукопис, який стосується
життєдіяльності та побуту мешканців одного
поліського села на період 1940-х років ХХ ст.
Василь Пастущин підійшов до моногра
фічного вивчення окремого населеного пункту
за науковими вимогами. Він вибрав поліське
село, що розташовувалося далеко від доріг,
якими можна було добратися до міста і мало
поганий комунікаційний зв’язок, а це свідчило
про кращу збереженість там архаїчних компо
нентів народної культури. Учений застосову
вав відомий в етнології психологічний метод
зближення із селянами, щоб завоювати в них
довір’я. Дослідник спочатку відповідав на чис
ленні запитання селян, як одягаються та по
водяться молоді люди в його краї, які вони на
вроду, характер тощо. Потім опитував селян
оповідачів різних вікових категорій з ділянок
побутового та господарського життя. Звертав
увагу на найменші деталі традиційної культу
ри: на поселення та розташування житлових
і господарських будівель, на типи житла та
*

Василь Пастущин

внутрішнє планування, особливості наповнен
ня інтер’єру хати, сіней, комори. Детально
описав спосіб господарювання, умови праці,
зокрема ночівлю селян під час жнив у полі,
знаряддя обробітку землі, види вирощуваних
культур, обряди після завершення жнив тощо.
Значну увагу він приділив вивченню ско
тарства. Вказав на кількісні характеристики
при розведенні великої рогатої худоби, коней,
овець, на розподіл праці між чоловіками і жін
ками, дівчатами і хлопцями. Не оминув навіть
назв домашніх тварин і зауважив особливу
турботу селян до худоби. Описуючи привлас
нюючі форми промислів, автор зауважив, що
мисливство і рибальство мали допоміжне зна

АНФРФ ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 22, арк. 1–102.
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чення, оскільки потребували дозволу влади і
для рибальства було обмаль водойм, проте за
значив особливу роль збиральництва в лісах,
якому надавалося значно більше уваги, ніж
садівництву. Дари лісу: гриби, малина, різні
ягоди, горіхи – були вагомим додатком до за
безпечення життєдіяльності селян, адже час
тину зібраного не лише споживали, лікувалися
ним, але й продавали.
Не оминув учений детального розгляду
функціонування різних домашніх ремесел,
уміння майже кожного господаря забезпечу
вати себе необхідними предметами: боронами,
діжками, граблями, дитячими візками, колис
ками, скринями та іншим необхідним домаш
нім начинням.
Належна увага приділялася буденній та
святковій ноші селян, їжі й напоям, специ
фіці обрядового родинного життя, а також
календарній обрядовості. Це монографічне
дослідження було підготовлене до друку й об
говорене на засіданні Львівського відділен
ня фольклору та етнографії під керівництвом
Ф. Колесси [4, c. 45]. З невідомих нам причин
воно не було опубліковане.
Учені Львівського національного універси
тету імені Івана Франка, зокрема С. Макар
чук, І. Гілевич, на основі архівних матеріалів
зробили помітний внесок у дослідження нау
кового доробку та життєпису етнолога, істори
ка і мовознавця В. Пастущина [5; 1, c. 121; 3,
c. 41–42].
Василь Пастущин народився 17 квітня
1889 року в с. Братківці Стрийського повіту
(нині – Стрийського р-ну Львівської обл.).
Навчався в сільській початковій школі,  
1911 року закінчив класичну державну польську
гімназію в Стрию. Очевидно, він гарно володів
іноземними мовами, у тому числі й грецькою та
латиною, адже його ще під час літніх канікул
запросили підготувати з грецької мови свого
однолітка, майбутнього відомого композитора
Н. Нижанківського, з чим він добре впорався
за кілька місяців [2, с. 245–246].
За даними біографів В. Пастущина, він піс
ля закінчення гімназії вивчав класичну філосо

Титульна сторінка рукопису В. Пастущина

ІМ

фію та етнографію на філософському факультеті
Львівського університету. Навчання перервала
Перша світова війна. Під час складних воєнних
років (1914–1920) молодий дослідник учите
лював у середніх школах, що були створені для
українських переселенців на території Австрії
та Чехословаччини. Якраз там, працюючи з
вихідцями з різних українських територій, він
почав аналізувати локальні особливості культу
ри та мови українців. Окрім інших  локальних
груп, зацікавився культурою поліщуків.
У 1920–1922 роках дослідник продов
жив своє навчання в Австрії в університеті
м. Ґраца, де отримав наукове звання доктора
філософії за працю «Одяг індоєвропейського
народу», яка була написана під керівництвом
відомого лінгвіста та етнолога проф. Рудольфа
Мерінгера та доктора Райхелта [2, с. 249].
У 1923–1925 роках молодий учений ви
кладав грецьку, латинську та німецьку мови,
а також вступ до філософії в Українській гім
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Д жерела до етнографії
(з рукописних архівів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України)

тально побут селян с. Дрочево автор не зумів
опублікувати і в 1945 році здав до архіву Ін
ституту мистецтвознавства, фольклору та ет
нографії (нині ІМФЕ ім. М. Т. Рильського).
З окремих документів, заяв про відряджен
ня, які зберігаються в архіві Львівського на
ціонального університету імені Івана Франка,
відомо, що дослідник підтримував стосунки
з етнографами Києва і, мабуть, у 1953 році
хотів захищати дисертацію, але з невідомих
причин цього не сталося **. Упродовж 1946–
1958 років Василь Юрійович (сам писав по
батькові – Юрович) Пастущин викладав на
кафедрі класичної філології у Львівському уні
верситеті, де в 1953 році йому було присвоєне
звання доцента. Його шанували як видатного
мовознавця, котрий досконало володів, окрім
української мови, ще й латинською, грецькою,
польською, німецькою та російською, а також
англійською, французькою та чеською мовами.
Інтерес ученого до етнології не зникав, упро
довж 1944–1948 років він працював на посаді
старшого наукового співробітника Львівсько
го відділення ІМФЕ АН УРСР під керів
ництвом Філарета Колесси. Якраз у ці роки
він опрацьовував польовий матеріал і готував
монографічне дослідження «Село Дрочево
Берестейського району на Поліссі», яке тільки
сьогодні зможе побачити світ. У цьому номері
публікуємо першу частину рукопису.
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назії імені Володимира Великого в Рогатині.
У 1926 році він успішно пройшов переатеста
цію на підтвердження його докторського сту
пеня в Ягеллонському університеті в Кракові.
Опісля мав ряд публікацій з історії, мово
знавства, педагогіки на сторінках тогочасних
періодичних видань. Багато уваги приділяв
взаємозв’язкам германського та слов’янського
світів з давніх часів.
Але, мабуть, найбільше вабила вченого
все-таки етнологія, і він у 1938 році під впли
вом уже відомих йому стаціонарних дослідів
Н. Заглади, Ю. Павловича та інших членів
Етнографічної Комісії ВУАН (1920–1933)
поїхав у першій половині серпня (якраз на
жнива, на що селяни йому вказували, що
треба приїжджати у час, коли вони вільні від
нагальної роботи) до с. Дрочево Берестей
ського повіту Поліського воєводства Речі По
сполитої. Це було не так легко, бо за наявність
будь-якої технічної фіксації матеріалу могли б
заарештувати. Тому він не мав ні фонографа,
ні фотоапарата. Пастущин обрав метод безпо
середнього спостереження та методику стаціо
нарного дослідження, що дає плідний матері
ал для теоретичних узагальнень. Працював у
селі майже до кінця вересня.
В. Пастущин записував фольклорно-етно
графічний матеріал від людей різних вікових
категорій, щоб побачити динаміку змін у по
глядах старшого й молодшого покоління. Він
знайшов помешкання в школі. Йому багато в
чому допомагали вчителька Наталія Флюнт
та місцевий парох отець Кость Кедрич. Вони
добре знали людей у цьому селі й багато чого
могли пояснити дослідникові. Описаний де

Висловлюю сердечну вдячність кандидату
історичних наук Роману Тарнавському за надіслані
копії, що стосуються біографії вченого, з архівів
Львова.
**
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ДРОЧЕВО
БЕРЕСТЕЙСЬКОГО РАЙОНУ НА ПОЛІССІ
(монографія) *
Василь Пастущин
УДК 39(477.41/.42-22)(0.044)

чева більш ніж 7 годин, бо дорога як на Сагарі
[Сахара] – в загальному – піскова або камін
на шоса з різними баюрами й діравими міст
ками: такими шляхами можна їхати або йти
тільки вдень, ніччю можна пропасти разом з
кіньми або заїхати на манівці, бо всяких доріг,
доріжок і стежок тут так багато, що блудять по
них навіть найбільш досвідні тубільці 1.
Село Дрочево розташоване по хуторях на
багнисто-пісковій та лісистій рівнині, нале
жить до православної парохії в Оріхові, а ад
міністративно до волості в Олтуші.
Назва села походить від поля Дрочево,
яке раніш належало до Оріхова: це село – як
оповідали мені старі люди – зачали будува
ти кілька-десять років перед світовою війною
(1914–1918); хуторній вигляд села походить
звідсіль, що кожний будував собі хати й еко
номічні будинки на свому пайку землі, яку
отримав від батьків, а яка була розташована по
різних місцях.
Причина повстання села Дрочево була за
лежна головно від того, що поля Дрочево ле
жали задалеко від села Оріхова; ті, що перші
з Оріхова тут поселилися виміняли опісля свої
пайки в Оріхові за поля Дрочево з тими, що
залишилися в Оріхові; перед згаданою світо
вою війною було тут заледви кілька хат, а рад
ше звичайних буд для пастухів; село розрос
лося головно по світовій війні 2.
По приїзді до Дрочева я замешкав у школі,
а саме в шкільній кімнаті, яка тоді в часі ка
нікул була вільна від науки; тут пізнав я вчи
тельку Наталію Флюнт, яка подала мені перші
інформації про село Дрочево та його культуру,
опісля пізнав православного культ-служителя
в Оріхові Костя Кедрича і завдяки йому я пі
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Вступ.
Поліщуків я пізнав у перше в часі світової
війни (1914–1918) у таборі для евакуйованих,
Вольфсберг (Каринтія). Там я мав нагоду при
глянутися ближче життю поліщуків, які заці
кавили мене своїми звичаями, одягами, говір
кою тощо й тими рисами різнилися від гуцулів,
бойків, волиняків, буковинців, що там теж, як
евакуйовані перебували.
У мене вже тоді виявилося гаряче бажан
ня, а саме відвідати поліщуків у їхній країні,
коли тільки це буде можливе, щоб на ширшій
базі пізнати Полісся з його жителями та куль
турою. Це моє бажання я з різних причин міг
здійснити щойно в липні 1938 року.
Я виїхав на Полісся без жодної зовнішньої
принуки й підмоги, власним коштом, без фо
тографічного апарату, не згадуючи про фоно
граф, бо за такі речі можна було тоді там по
пасти в тюрму: перейшов, частинно переїхав
цю прекрасну, дивну країну здовж і впоперек;
але тому, що принагідні розмови з людьми й
оглядини поліських краєвидів з поїздів й авто
бусів не дають багато користі, я рішив вкінці
зупинитися довше в одному селі, щоб і від
почати й приглянутися культурі вправді одної
місцевості, але за те основніше. Тим селом ви
браним за порадою поліщуків було Дрочево в
Берестейському районі.
Село Дрочево – це людьми забутий заку
ток, як багато інших поліських осель: лежить
воно на південному сході від Берестя, майже
на самій волинсько-поліській границі; з Берес
тя їдеться залізницею в напрямі Ковля й висі
дається серед лісу на малій станції Малорита,
а звідсіль треба їхати або йти 34 кілометри; я
їхав парою кріпких коней з Малорити до Дро

* Текст друкуємо з поясненнями деяких слів зі збереженням орфографії, пунктуації та стилістики
автора. – Ред.
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знав багато таких речей, про які не міг мене
ніхто в селі поінформувати.
З кожним днем мого побуту в Дрочеві я
пізнавав що раз більше людей і то від наймо
лодших до найстарших і від найбідніших до
найбагатших, розмовляв з ними на різні теми
передусім такі, які їх цікавили: старші селяни
і селянки питалися мене передусім, чи родю
ча земля, як господарюють селяни, дівчата й
хлопці питалися, чи хороші хлопці й дівчата,
як вони одягаються в моїх родинних сторонах.
У таких звичайних розмовах я пізнавав
вартість дрочев’ян і вибирав собі таких, що
найбільш надавалися до моїх дослідів, а коли
я часом помилявся, то я питався, хто краще
мене про дану річ може поінформувати: так
наприклад, коли якийсь хлопець або дівчи
на не знала напам’ять якоїсь цілої пісні, то я
питався, хто знає цілу пісню, приходили інші
й так спільними колективними зусиллями ми
устійнювали тексти пісень тощо.
Спочатку відносилися до мене дрочев’яни з
певним недовір’ям, чого я їм за зле не брав, бо
вони мене вперше побачили в Дрочеві; опісля за
прошували мене заходити до них до хати, радо
інформували про усе те, що знали, а навіть гос
тили. Деякі з них жаліли, що я приїхав до Дро
чева в часі жнив, де тільки багато роботи мають,
просили приїхати вдруге, але безумовно взимку.
Мої найкращі інформатори це: Варвара
Коробійка 70 років (обряди, вірування), Ма
кар Бегеза 60 років, Левчук Діонізій 50 років,
Луцик Яків 45 років (економічні господарські
справи), Бегеза Дуня 18 років, Кухарук Па
раска 17 років і багато інших дівчат і хлопців
(народні пісні) 3.
Від цих інформаторів я також довідався,
що передтим ніхто не просліджував культури
в Дрочеві, це ствердив теж культ-служитель
Кость Кедрич й учителька Н. Флюнт.
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примітивізм і консерватизм культури: причи
ною цього в першу чергу є важкі комунікацій
ні обставини, які місцями утруднюють, а по
декуди майже зовсім унеможливлюють доступ
всякій вищій зовнішній культурі, а крім цього
місцями якесь непоправне лінивство переваж
но у чоловіків, менш у жінок. Бачимо це теж у
будівництві житлових будинків та в інвентарі
цих будинків.
Житлові будинки – в загальному – є в
дуже лихому стані з діравими стріхами, хоч є
чим ті стріхи пошити: літом творить дощівка
повні озера в сінях, хаті ще гірш узимку, але це
не зворушує поліщука; стіни житлових будин
ків підперті бальками, щоб не завалилися, хоч
є тут багато лісів і невеликим коштом можна
такі будинки зремонтувати, або як поліщуки
кажуть пересипати стіни.
Місце під хату вишукують звичайно на
горбках, щоб у часі дощів вода не заходила
до хати та інших економічних будинків. Біль
ша частина хат вибудувана безпосередньо на
землі без всяких насипів, дуже часто навіть
без підвалин: такі хати в короткому часі за
падаються в землю так, що людина вищого
зросту не може до такої хати зайти, або мусить
згинатися, щоб не розбити голови об одвірки
або стелю. Звертають увагу також на те, щоб
хата та економічні будинки були віддалені від
вулиці щонайменше 5–10 метрів. Між хатами
та вулицею є звичайно цвітники, у яких часом
стоять високі хрести з завішеними рушника
ми, як жертва за померші душі 4.
Хати будовані з цілих бальків 5, шпари між
поодинокими бальками заліплюють на зиму
глиною й дають загати з соломи, сіна або з
листя дерев; хати білять зовні глиною, рідше
вапном; деякі хати мають ганки, а деякі приз
би, на яких сидять і розмовляють у свята й
теплими, погідними, літними вечорами; на
кожній хаті вивішена від вулиці бляшана ви
віска з порядковим номером хати та іменем і
прізвищем її власника.
Хати складаються звичайно з одної кімна
ти, до якої заходиться з сіней, в яких є повно
економічних посудин: жорни, цебри, діжки,

Культура села Дрочева.
А). Будівництво та інвентаризація
житлових будинків.
Кожному, хто тільки оглядає Полісся, впа
дає в очі майже на кожному кроці великий
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батьки з малолітними дітьми, в другій ожене
ні сини або замужні доньки; часом під одним
дахом – і таких хат можна сказати є найбіль
ше – міститься хата з коморою, сіни, стайня і
стодола: до такої хати й комори заходиться з
сіней, а по другому боці сіней є двері до стайні;
продовженням стайні є стодола, до якої захо
диться ззовні. Часом можна бачити під одним
дахом тільки хату відділену сіньми від комори,
а під окремим дахом стайню разом з стодолою,
часом стайня стоїть окремо від стодоли і це має
місце у багатших хазяїв.
Стайні й стодоли мають звичайно прибу
дівки на дровітню, возівню і різне хазяйське
приладдя, якого не можуть примістити в сінях;
тут і там побіч хазяйських будинків можна по
бачити обороги з сіном або снопами, яких не
можуть помістити в шопах та стодолах. По
біч хазяйських будинків можна теж побачити
окремі кучі для свиней, а дуже рідко виходки
і то переважно у «американців» – це в таких
тутешніх людей, що колись перебували в Аме
риці, а опісля вернулися до рідного села.
В коморах переховують харчі, одяги тощо;
у стайнях стоять окремо корови, окремо воли,
телята й коні, не припинані – як деінде по ін
ших селах – на ланцюгах, тільки відділені від
себе дрючками: в часі пожеж, які тут часто ма
ють місце – як пояснюють селяни – худоба
бентежиться в стайнях, ричить і дуже важко
відпинати її з ланцюгів, відкривається двері
від стайні, витягається дрючки й худоба сама
дуже швидко вибігає на подвіря.
Стайні взимку дуже холодні, гною не ви
кидається місяцями з стайні, щоб худобі було
тепліше, перед кожною стайнею є «озеро» гно
ївки, яка влітку затроює повітря на хазяйстві.
Дахи усіх будинків покриті переважно
стріхою, рідше гонтами, аще рідше бляхою;
замків у дверях будинків або зовсім нема або
дерев’яні, звичайно ніччю підпирають двері
дрючками або бочками тощо, щоб таким чином
утруднити доступ злодіям до нутра будинків.
До кожної хати є прикріплена драбина,
якою вилізають на дах, щоб від часу до часу
чистити димарі; курних хат у Дрочеві немає,
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бочки, коші, плуги, ярма, упряж, коси, серпи,
мотики, мотовила, ручні й ножані ступи тощо.
Кімнати звичайно квадратні або прямокутні,
не тинковані, без дерев’яної долівки, дуже рід
ко з долівкою; у хаті найбільше місця забирає
хлібна піч, на якій сплять старші члени роди
ни; піч звичайно будують у куті по правій руці
від кімнатних дверей частино з каміння, а час
тино з цегли.
Хати переважно брудні, днями не замітані,
хоч дітей повно в хаті 6, з тяжким, не здоровим
повітрям, переважно ранком.
Інвентар хат дуже бідний і примітивний: ча
сом крім стола в куті і крім лав довкола стін ні
чого іншого нема, часом висить на стіні кілька
образів прикрашених вишитими рушниками та
цвітами, тут і там можна побачити прикріплені
до стелі колоски та жердки, на яких вішають
одяги. Кухонну посудину переховують у печі
або під лавами.
У хатах багатших є крім цього «полиці» на
яких складають глиняну посудину, часом зустрі
чається ліжка, крісла та малі стільчики для дітей.
Хати освічують нафтою (газою): вогонь у
печах передержують нараз цілими тижнями,
бо сірники тут дуже дорогі тому, що крамни
ці в селі зовсім нема, а до міста дуже далеко:
такий вогонь позичають собі нараз сусіди за
мість сірників.
Молодші сплять на лавах або на голій до
лівці: узимку накриваються одягами, які теж
кладуть собі під голови замість подушок; по
душки можна побачити тільки в багатших;
інакше влітку: тоді хлопці й дівчата сплять по
стодолах на сіні, а в часі жнив також на полі.
Вікна в хатах малі, нечищені як млинські,
звичайно забиті цвяхами, щоб «чисте» по
вітря не вийшло з хати, не симетричні: часом
можна побачити побіч квадратного вікна друге
прямокутної форми, часом одно вікно має три
шибки, а друге побіч нього чотири або шість
шибок і т. д. – це вже залежить від мистець
кого смаку хазяїна та хазяйки, які не завжди
погоджуються з собою.
Крім однокімнатних хат є часом дві хати
під одним дахом: в одній такій хаті мешкають
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ташовані тут звичайно на дуже вузеньких і
довгих нивках, які оточують глибокі й широкі
борозди. Штучних навозів майже не знають,
а стаєнний гній, який вивозять на поле восени
або на весні й розкидають руками, далеко не
вистачає до того, щоб піднести родючість зем
лі на вищий щабель.
Раніш орали переважно волами, менш
кіньми, тепер навпаки; корів до плугів і во
зів тут не вживають, бо такі корови на думку
дрочев’ян мало дають молока та швидко старі
ються; залізний плуг зачинає вже й тут усува
ти дерев’яну соху, якою ще обгортають молоду
картоплю 7.
Поля засаджують найбільш картоплями,
які восени закопують по ямах на полі, а пізні
ше звозять до хати в міру потреби; крім цього
засівають поля житом, вівсом, просом, греч
кою, коноплею й льном, дуже рідко пшеницею,
яку влітку горобці та різні комахи нищуть; до
рідкостей належить теж тут конюшина 8.
По полях, городах і над будинками, пере
важно над курниками уставляє населення
Дрочева багато страхопудів, які мають від
страшувати горобців і дикі звірята, що нищать
збіжжя, картоплю й домашній дріб 9.
У часі жнив найбільш роботи в полі: у поле
йдуть нераз усі й ночують по полях, бо деякі
поля лежать дуже далеко від села й ніч ко
ротка.
У часі жнив є тут звичай, з яким я щойно в
Дрочеві зустрінувся, а саме: кожну недрочев
ську людину витають женці новим хлібом, ді
вчина зо снопом збіжжя виходить напроти лю
дини, благословить новим хлібом і перев’язує
перевеслом; за таке привітання слід не тільки
подякувати, але треба також дати якийсь да
рунок, звичайно грошевий, щоб не образити
дівчини й щоб не стати предметом обмови з
боку інших женців. Це мене досить коштувало
грошей, вкінці числячись з моєю скромною ка
сою я свідомо обминав таку зустріч з женцями
в полі 10.
Добрі жнива закінчують багатші хазяї й
батюшки обжинками: женці плетуть вінки
зо збіжжя й співають обжинкові пісні та за
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бо це село – як вже зазначено – є сучасне
село збудоване кілька десять літ перед світо
вою війною (1914–1918).
На подвірях є звичайно окремі криниці для
одного хазяйства, часом одна криниця є спіль
на для кількох сусідніх хазяйств: ті останні
криниці є нераз причиною різних сусідських
суперечок, які походять з того, що всі хочуть
користати з такої криниці, але не всі почува
ються до обов’язку, щоб таку криницю утри
мати в порядку. Тутешні криниці є 3–6 метрів
глибокі з підшкірною водою, яка звичайно в
часі посухи висихає; вода з таких криниць не
здорова і є причиною різних хворіб; дуже рідко
можна тут побачити криниці з чистою, здоро
вою, джерельною водою. Біля кожної криниці
стоять видовбані з дерева корита на воду для
худоби.
Хазяйства в Дрочеві є звичайно огоро
джені, тільки ліниві хазяї не огорожують своїх
будинків: огорожують свої будинки воринням,
як на Гуцульщині або звичайним лозовим пло
том, якого верхи покривають часом терниною,
щоб тим способом утруднити доступ непокли
каним сусідам до нутра хазяйства.
До хазяйства входиться воротами; часом
побіч воріт є теж вузька фіртка, в такому ви
падку ворота служать для переїзду возів тощо,
а фіртка для переходу людей.
Улітку в часі жнив на хазяйстві залиша
ються тільки старші й діти, всі інші здібні до
праці працюють на полях. Крім цього майже
на кожному хазяйстві зустрічається багато
псів (різні Мурзи, Бриськи, Бурики, Мурики
тощо), а між ними багато хворих (скажених) –
про здоров’я тварин ніхто тут не дбає, – які
кидаються на подорожніх і кусають; є тут теж
велика кількість котів, які вештаються по ха
тах і є носіями різних хворіб, переважно в часі
епідемій, яких тут теж багато.
Б). Хліборобство та інші сумісні роботи.
Хліборобство в Дрочеві – подібно як бу
дівництво – є типово-традиційне; земля тут
у загальному мало родюча: піски, ліси, багна
та озера займають значні простори. Поля роз
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Але хліборобство не забезпечує дрочев’ян
хлібом з винятком найбагатших на цілий рік,
навіть у найбільш урожайних роках: ще гірш
є тоді, коли град знищить збіжжя на пні; тоді
люди голодують переважно в передновок, а то
тим більш, що збіжжя на Поліссі дуже доро
ге й довіз його з інших далеких селів з огляду
на тяжку комунікацію також дорогий. Тому
дрочев’яни є примушені виконувати деякі під
рядні, сумісницькі роботи, щоб забезпечити
собі прожиток на цілий рік 13. Тут у першу чер
гу треба зарахувати скотарство, збірництво
тощо 14.
Дрочев’яни люблять домашні звірята, пе
редусім воли, коні, корови, менш вівці, бо в них
є приповідка: «швець не люди, вівця не худо
ба». Можна навіть сказати, що деякі дрочев’яни
люблять більш свої звірята, ніж своїх дітей: коли
згине хороший кінь, віл або корова, жалують за
ним більш, ніж за дитиною по її смерті. Коли я
приглядався худобі по стайнях та пасовиськах,
то інші хазяї, у яких я ще не був, запрошували
мене до себе, щоб похвалитися передо мною,
що вони мають кращі коні або корови ніж цей
або той хазяїн, у якого я вже був. І об’єктивно
ствердити треба, що я тут побачив багато такої
хорошої худоби, якої я не бачив по інших селах.
Вони так люблять свою худобу, що не вибира
ють платних громадських пастухів, як по інших
селах: громадський пастух на їх думку не догля
дає так худоби, як своя дитина – пастух.
Худобу виганяють на пасовисько в другій
половині цвітня або першій половині травня,
залежно від того, чи весна раніш, чи пізніш
настає. Пастухів тут дуже багато, бо кожний
пастух пасе худобу свого батька, чи пак хазяї
на. Окремо звичайно пасуться воли, корови й
телята, а окремо коні та вівці; хлопці пасуть
воли, корови й коні, а дівчата вівці й телята.
Кожний пастух носить обов’язково торбу,
до якої збирає гриби та різні лісові овочі, а крім
цього кожний пастух грає на сопілці, часом
улаштовують колективні концерти 15. У горячі
літні дні палять пастухи ватри, а худоба відру
хово стає в дим ватри й тим способом хоронить
себе від дошкульних комах, яких влітку багато.
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носять ці вінки хазяям жнив; хазяїн відбирає
вінки, дякує женцям й улаштовує для них за
баву з музикою, де гуляють та співають до
сходу сонця 11.
Звезене з піль збіжжя до стоділ й оборогів
молотять ціпами в міру потреби в різних мі
сяцях: перш усього молотять збіжжя на хліб,
якщо старий хліб вичерпався, опісля молотять
збіжжя на осінні засіви, решту частинно перед
Різдвяними святами, частинно в лютому та
березні.
Найбагатші хазяї мають 70–80 гектарів
землі, бідняки 3–6 гектарів; безземельних
в селі немає; один гектар одної землі коштує
(1938 р.) 150–250 золотих. Місцевих жебраків
тут немає, чужосторонні жебраки заходять тут
дуже рідко, бо їм не виплачується подорожува
ти по пісках та багнах так далеко. Бувало часом
і таке – як оповідали мені дрочев’яни – що здо
ровим жебракам давали тут роботу, а за роботу
зарплату й харчі, жебраки одначе не погоджу
валися на те, бо їм це також не виплачувалося.
Городи та сади дуже примітивні: яри
на належить до рідкостей, тільки соняшник
та гарбузи перед кожною хатою ростуть як
обов’язково; хати дуже часто оточені травою,
як у полі. До рідкостей належать теж сади, а
як місцями є, переважно в дикому не щеплено
му стані: яблінки, груші тощо.
Крім цього в садах ростуть дуби, вільхи,
верби, ясені тощо, які рубають на опал або бу
дівельний матеріал, хоч у близьких лісах росте
багато таких дерев.
Убогість культури городів та садів поясня
ють селяни тим, що їх городова земля нічим
не різниться від землі в полі, зрештою ярину
крадуть злодії, бо мало хто тут садить; волі
ють ліс ніж сад, бо ліс на їх думку не вимагає
жодної культури, а дає більшу користь: пали
во, будівельний матеріал, гриби, малини, суни
ці, оріхи тощо 12.
Додати теж треба, що тутешні селяни в за
гальному не слухають рад у хазяйських спра
вах від інтелігентів, бо вони є тієї думки, що
інтелігенти, які самі землі не обрабляють, не
можуть визнаватися в таких справах.
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Збирати в первісному слова значенні – зна
чить присвоювати собі готові плоди природи
без жодних попередніх зусиль з боку людини:
у тому первісному значенні говоримо збирати
гриби, суниці, малини, оріхи тощо; те первіс
не збірництво слід відрізнити від того збірни
цтва, яке ми бачили вище при хліборобстві: у
часі жнив збирає хлібороб також плоди при
роди, але не готові, тільки плоди його довгої
важкої праці, як оранка, боронування, сівба
тощо; це вищий ступінь збірництва.
У Дрочеві є дуже поширене первісне збір
ництво з двох причин, а саме: в оточенні Дро
чева є багато близьких лісів, у яких улітку
є багато овочів; друге і то найважніше, що
дрочев’яни збирають ті готові плоди природи з
конечності, щоб забезпечити собі прожиток на
цілий рік. Овочів улітку так багато, що можуть
їх також продавати 17.
Лісові овочі збирають перш усього пастухи,
інші в міру вільного часу від інших занять, як
це діється в часі слоти [сльоти], або св’ята.
У такі дні заповнюються ліси людьми, а
село виглядає як вимерле.
Деякі дрочев’яни заробляють собі на життя
також примітивним бджільництвом: вулики з
бджолами приміщують на високих деревах 18,
щоб тим чином зберегти вулиї перед медведя
ми, а злодіям утруднити доступ. Інші поясня
ють, що бджола з гори краще бачить, куди має
літати за солодощами з цвітів. Вулиї здійма
ють з дерев щойно під зиму.
У вільному часі від хліборобських робіт
дехто потайки полює в Дрочеві переважно на
такі дикі звірята, що роблять шкоди в полі або
нападають на домашні звірята як вівці, кури,
качки тощо; дехто потайки ловить рибу, але
ані ловецтво ані рибальство не можуть тут як
слід розвиватися, бо щоб полювати й ловити
рибу треба було у колишній Польщі мати від
влади дозвілля. Хто без такого дозвілля по
лював, або ловив рибу був гостро караний.
Що рибальство в Дрочеві незадовільно роз
винулося, на те є також інші причини, що не
має тут у найближчому оточенні села ані ріки
ані озера.
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Худобу рахують тут на хвости, а не на шту
ки, як деінде: хазяїн має наприклад 6 (шість)
хвостів, значить 6 (шість) штук корів, волів
або коней.
Коней не кують улітку, тільки взимку: на
конях їздять не тільки хлопці, але й дівчата, як
сучасні Амазонки; часом на пасовиськах від
буваються перегони на конях між поодиноки
ми пастухами о заклад, нераз беруть участь у
таких перегонах також і дівчата; одні й другі
роблять це скрито перед батьками, які пасту
хів за це карають, що мучать коней і не дозво
ляють їм пастися.
На пасовиськах випасають худобу до кін
ця жовтня, рідше до 15 листопаду. Узимку
кормлять худобу сіном та січкою заправленою
картоплевими відпадками або ріпою. Сіна тут
дуже багато, бо сіножатей у Дрочеві більш ніж
орного поля, але тутешнє сіно лихої якості –
квасне. Від такого сіна худоба тратить бага
то на своїй вазі, а тим-самим і на своїй ціні.
Поля, пасовиська та сіножаті називаються
так: Шуми, Підшуми, Грань, Конище, Перо
ві, Серапи, Мельницьке, Болота, Захвещена,
Кривна тощо.
Худоба має теж свої назви: корову назива
ють красуха, муза, зозуля, периня, руча, лиса,
сороката, олеся, біла, жуча і т. д., воли: жук,
прищ, періщ, красій, лисько тощо, коні: чор
ний, червоний, сивий, білий, сорокатий тощо.
Назв не мають вівці, свині та крілики.
Дуже підрядний роль в хазяйстві дрочев’ян
має домашній дріб – це кури, качки, гуси
тощо. Порівняльно ще найбільш тут курей,
хоч не всюди: причина цього – як поясняють
дрочев’яни – є та, що яструби, сороки, воро
ни нищать влітку багато молодих курчат, ка
ченят та гусенят; крім цього великим ворогом
домашніх птахів передусім качок і гусей є тут
лиси, бо дуже рідко вертаються качки і гуси по
купанці в багнах до своїх курників.
Дуже рідко бачиться тут голуби, зовсім
нема тут індиків, бо на думку дрочев’ян ін
дик – це панський і єврейський птах, а вони,
як звичайні селяни не знають, як його кормити
і що з ним робити 16.
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Рибу ловлять сіттями або вудкою, а дикі
птахи та звірята різними лапками.
Про стрільну зброю я нічого не міг довіда
тися, бо в селі не було таких, що мали дозвілля,
а ті, що полювали без дозвілля, з різних причин
не хотіли говорити про те, що мають зброю.

корінцями з землі, а з вирваного льну роблять
снопи, які висушують довше або коротше на
сонці залежно від погоди. Висушений льон
вимолочують і відчищують, а льняне бадилля
в тоненьких верствах висушують дальше на
сонці; але на цьому не кінець: опісля збирають
льон, в’яжуть у снопи, привозять до хати і ще
раз сушать на сушарнях і труть на терлицях,
щоб відділити льняне волокно від бадилля.
Очищене прядиво сортують, надівають на ку
делі й прядуть довгими осінними й зимовими
вечорами; прядуть звичайно дівчата та жінки,
винятково чоловіки. Коли прядиво покінчене,
віддають усі нитки до ткача, який вирабляє з
них полотно на ткацькому верстаті. Майже в
кожній хаті є ткацький варстат, а ткачами є
переважно жінки.
Зняте з варстату полотно заварюють кіль
ка разів, опісля намочують у воді й висушують
через кілька тижнів на сонці, звичайно з одно
го боку та від часу до часу перуть, щоб полот
но зм’якло й щоб білизна з такого полотна не
гризла тіла передусім в часі спеки.
Виробництво полотна з конопель є подібне
до виробництва полотна з льну, а різниться
воно тим, що окремо й раніше збирають коноплі
без насіння, а окремо й пізніше коноплі з на
сінням: раніші й пізніші коноплі перш усього
висушують на сонці, а опісля намочують у баг
нах, ставах тощо так довго, поки бадилля не
вигниє; опісля виймають такі коноплі з води,
відчищують з намулу й висушують на сонці.
Дальша процедура праці до конопляного по
лотна включно в нічому не різниться від ви
робництва льняного полотна.
Слід також додати, що із льняних і коноп
ляних сімен виробляють олії.
У високому масштабі процвітає в Дро
чеві виробництво взуття, а саме ходаків, які
дрочев’яни називають лапцями: навесні зди
рають вони лико з лозини та з інших дерев і
висушують його довгий час на сонці; засушене
лико намочують у воді, щоб воно було більш
відпорне; у лапцях ходять чоловіки, жінки й
діти; такі ходаки (лапці) дуже вигідні й дуже
дешеві й тому мало хто ходить тут у черевиках
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В). Виробництво.
Виробництво в Дрочеві є дуже примітив
не, як інші ділянки їхньої культури і має дуже
вузькі границі, що є залежні від потреб що
денного життя: нема в них виробництва на
експорт, бо в сусідніх селах є таке саме вироб
ництво, а подекуди стоїть воно навіть вище, як
самі дрочев’яни про це висловлюються. Май
же кожний хазяїн уміє зробити борону, боч
ку, ярмо, вила, граблі, дитячі візки, колиски,
скрині, лави, різні лопати, зремонтувати або
як вони тут говорять пересипати стіни старого
будинку тощо.
Та крім таких принагідних є тут багато са
моуків-ремісників, які мають за собою довшу
практику та більший досвід і виконують якесь
одно ремесло, не тільки для своїх щоденних
потреб, але також для інших жителів села: ре
месло таких самоуків-ремісників сягає нераз
далеко в минуле якоїсь сім’ї й переходить пра
вильно з батька на сина. Деякі такі самоуки
виконують свою професію нераз краще, ніж
кваліфіковані ремісники.
Тут слід зарахувати: виробництво полотна,
солом’яних капелюхів, кошів, боднарського та
ковальського приладдя тощо.
У Дрочеві виробляють конопляне і льняне
полотно у різних сортах: з конопляного по
лотна шиють різні накривала, лейбики, зимові
штани, міхи на картоплю та збіжжя тощо, з
льняного полотна вирабляють обруси, рушни
ки жіночу та чоловічу білизну; з конопляного
клоччя гіршого сорту виробляють різні шнури,
як вужища тощо, а льняних ниток уживають
до шиття білизни 19.
Процедура виробництва полотна є дуже
довга й складна й вимагає багато праці від хлі
боробів: коноплі й льон сіють на добре згноє
них городах і полях; дозрілий льон виривають з
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переднього вужчого боку мають вони входові
дверцята для курей, а з протилежного боку
воронку, через яку кидають поживу для курей
до койця.
Крім тих великих кошів є менші кошики й
кошелята, які виплітають з лозини з ликом або
без лика; форма дна таких кошиків є переваж
но еліпсовата, менш колова: є це ручні коши
ки з одною тільки ручкою (вухо), яка в формі
дуги сполучує через середину два протилежні
довші боки кошика. У таких кошиках виносять
обіди для женців та косарів, приносять різні
подарунки на весілля, хрестини тощо 21.
Боднарів може є найбільш у Дрочеві: до
боднара заходять тільки такі, що самі не ро
зуміються на боднарсві, але й такі, що вправді
визнаються на тому ремеслі, але в даний час,
коли заходить потреба не мають часу на таке
заняття; часом заходять і такі, які знають, що
боднар виконає краще якусь посудину, ніж
вони самі: деякі заходять лише тому, що не ма
ють боднарського приладдя.
Приладдя боднара-самоука – це сокира,
долото, пилка, молоток, різні сверлики тощо; у
своїй робітні виконує боднар різні бочки мен
ші й більші на капусту, огірки, буряки, воду та
сир, різні цебри й цебрики на січку для домаш
ніх тварин, на воду та кухонні зливки, діжі,
діжки, коновки, корита, жолоби, колиски, ло
пати й лопатки з різним призначенням, віялки
до снігу, до гострення коси 22 тощо, дерев’яні
валки до валкування тіста, праники, ложки,
греблі, вила до сіна й соломи, дрючки до коси,
ціпи тощо 23.
Важний роль між ремісниками-самоуками
в Дрочеві мають ковалі, а то тим більш, що
деякі з них визнаються також на кітлярстві,
шлюсарстві та бляхарстві. Ковалі будують
кузні здалека від хазяйських будинків, щоб у
часі вітрів не було в селі пожеж, яких тут і без
того є багато – як оповідають тутешні люди.
Ковалі більш ремонтують, а менш ви
рабляють таке нове хазяйське приладдя, як:
різні сокири (більші і менші), долота (столяр
ські й теслярські), сверлички й сверлики, пе
редусім різні ножі й ножики, окремі ножиці до
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або чоботах, але вони швидко нищуться в часі
слоти; з того саме приводу кожний має мен
ший або більший запас таких лапців.
У високому масштабі фабрикують тут
узимку капелюхи з житньої та пшеничної со
ломи: солома на такі капелюхи мусить бути ви
сокоякісна й добре висушена на сонці; випліта
ють такі капелюхи переважно старці, бо вони
також переважно накривають ними голови
влітку; сини не люблять таких капелюхів, бо
вони тяжкі й гризуть своїми зубцями голову.
Такі капелюхи швидко нищаться у спеку від
поту, а в слоту від дощу й те є причиною, що
кожний має кілька таких капелюхів у запасі 20.
У задовільному стані розвивається у Дро
чеві теж кошикарство, а на його развиток
вплинула лозина, якої тут доволі по багнистих
пасовиськах, а далі велика потреба кошів у
хазяйстві дрочев’ян: з кошиків садять карто
плю в землю, у кошики викопують картоплю,
буряки, моркву, ріпу, цибулю тощо, у кошики
збирають гриби та інші лісові овочі, у кошиках
виносять обіди на поле для женців і косарів, у
кошиках виносять свої плоди на базар до Ма
лорити, у кошиках приносять різні подарунки
на весілля й хрестини.
Коші виплітають переважно пастухи, менш
старші хазяї.
Коші є різної величини, форми та виконан
ня: є коші 1/4, 1/2 корцеві, а навіть більші й
вони є виплетені в лозини, з якої не здирають
лика; такі коші є долом вужчі, горою ширші
з дном у формі кола; такі коші мають 2 (два)
кріпко вплетені вуха (ручки) на кінцях верх
нього проміру (2R) коша; такий навантажений
кіш підносить одночасно одна людина за одне
вухо, друга за друге; навантажений 1/4 корце
вий кіш на думку дрочев’ян повинен мати вагу
25 кілограмів, хочби він в дійсносності такої
ваги не мав; те саме торкається 1/2 корцевих,
тобто 50 кілограмових навантажених кошів
і т. д.: при купівлі та продажі картоплі, ріпи,
брукви тощо користуються майже без винятку
такою приблизною вагою «на око».
До більших кошів слід зарахувати курячі
койці: койці є звичайно еліпсоватої форми, з
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ноша, тобто така, у якій щоденно працюють, є
звичайно гіршого сорту й ремонтована (лата
на); улітку складається вона з довгої льняної
сорочки підперезаної ременем, з підштанців,
та з солом’яного капелюха або кашкета; деякі
старші люди ходять у шапках також улітку 29.
Сорочки носять наверху полотняних під
штанців 30, які вони називають ногавицями.
Сорочки застягають на шиї й рукавах черво
ною або синьою довгою стьожкою, рідше за
пинкою або пришитим гузиком. Улітку ходять
у ходаках (лапцях) тільки по стернях, зрештою
босо. У часі слоти накриваються накривалами
(верстами) або грубими мішками. До пряжки
ременів прив’язують на шнурку або ремінчику
ножик, який, як говорять дрочев’яни, завжди
при роботі придасться.
Узимку ходять обов’язково в лапцях або
шкіряних чоботах: ноги в лапцях або чоботах
завивають старими льняними шматками так
званими онучами; на підштанці натягають
куповані суконні штани, або штани свого ви
робництва з грубого конопляного полотна; на
сорочку натягають рубашку – це є рід дру
гої сорочки з купованого матеріалу; старші й
багатші чоловіки носять на рубашках корот
кі кожушки в формі камізолі, в яких пере
сиджують по хатах; коли виходять з хати
вбираються додатково в так звані вовняні
пінджаки свого виробництва: такі пінджаки
виглядають, як міські куртки і є звичайно
попелясті або бронзові. Пінджаки зарахову
ють до верхніх теплих, а баранячі кожухи до
тепліших верхніх одягів; пінджаки й кожухи
підперізують ременями 31.
Зимовим накриттям голів є висока бараня
ча шапка або тепліший кашкет. На руки затя
гають узимку грубі теплі зимові рукавиці, які
самі вирабляють.
Чоловічі святкові одяги є гатунково ті самі,
що буденні, тільки новіші та чистіші; щойно по
якомусь часі святкову ношу перемінюють на
стару, буденну, а одночасно стараються о нову
святочну ношу і так дальше на переміну. Тіль
ки бідняки і то без різниці чоловіки, чи жінки
ходять у тих самих одягах у свято і в будні дні.

ІМ

Ф

Е

стриження овець, сталеві серпи, коси, мотики,
сікачі, окуття до возів, дверей та вікон, залізні
обручі на бочки та діжки, різні гаки до стін,
на яких вішають упряж, ноші, цебри, ярма.
Крім цього вирабляють ковалі, кінські під
кови, дзвінки для коней узимку в часі санної
їзди тощо 24.
Розвивається теж не зле колодійство – це є
виробництво возів та саней, але те вже менш і
тільки з припоруки клієнтів, бо раз зроблений
віз, або сани служать на довший час, а конеч
ний ремонт возів або саней виконує звичайно
сам власник без помочі колодія 25.
Менш розвинулося в Дрочеві виробництво
сукна 26, може тому, що не має воно глибокої
традиції за собою, а те сукно, яке тут вирабля
ють, не є добре.
Майже те саме можна сказати про вироб
ництво тваринної шкіри 27: шкіри місцевого ви
робництва вживають тільки на упряж коней та
до ловецьких торб.
Так дрочев’яни – у загальному – щодо ви
робництва є самовистарчальні: примусила їх
до того не тільки тяжка комунікація з сусідни
ми селами й дальшими містами, але передусім
тверде життя серед первісних майже обставин.
Г). Ноша.
Вже вище згадано, що дрочев’яни трудять
ся між іншим також виробництвом полотна,
сукна та шкіри: з льняного полотна вирабля
ють переважно білизну, а з сукна верхні одяги;
імпортованими матеріалами на одяги та взуття
або готовими одягами та взуттям користують
ся тут менше. У загальному можна сказати,
що старші люди носять здебільша одяги свого
виробництва, а молодь, як більш прогресивне
покоління частинно місцеві народні, частинно
тандитні [поношені], міські одяги.
Міські матеріали на одяги та готові костю
ми привозять тут принагідно євреї або цигани
й міняють їх на господарські продукти; новини
в ноші імпортують також ті, що вертаються до
села з війська або з Америки 28.
Чоловіча й жіноча ноша ділиться на буден
ну, святкову, літню та зимову: чоловіча буденна
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ють білизну, ходять брудно, хоч води тут бага
то. Рано протирають тільки очі й лице. Улітку
купаються тільки діти, старших я не бачив: на
питання, чому не купаються відповідають, що
не мають часу, або що вода їм шкодить. Оче
видно, що винятки є й тут, але таких винятків
не багато.
Сорочки прикрашують дівчата й хлопці
хорошими вишивками геометрично-лінійного
орнаменту; улюбленими кольорами при ви
шиванні є червоні, рідше чорні, сині або жовті
нитки: вишивають рукави, пазухи, комірці й
намітки, часом хустинки й рушники; деякі дів
чата уміють теж гаптувати 37. Інших прикрас
тепер майже не видно: коралі або як вони на
зивають личменики можна побачити тільки в
деяких старших багатших жінок, але й вони
вже їх не носять на шиях, тільки переховують
у скринях і часом просять дітей, щоб вони вби
рали їх у коралі до гробу 38. Не носять теж за
ушниць, а перстенці позичають собі тільки до
шлюбу.
Старші чоловіки носять здебільш довге во
лосся, яке тільки в міру потреби здолини під
стригають; через середину ділять волосся на
правий і лівий бік, а в свята намащують мас
лом; деякі носять бороди, а деякі стрижуть бо
роду і підстригають вуса 39. Хлопці стрижуть
ся влітку коротко, узимку рідше стрижуться й
чешуться або на бік або догори.
Дівчата ділять волосся по середині голо
ви на лівий і правий бік і заплітають в коси,
жінки звивають волосся в клубок і прикрива
ють чепцем 40; дуже часто хорують тут старші
жінки й малі діти на так званий ковтун: ков
тун – це хвороба волосся, яке так кріпко зби
вається з собою, тобто зростається, що годі
його гребенем розділити від себе; обстригти
такого волосся – як кажуть тутешні забобон
ні жінки – не можна, бо наступило би  якесь
нещастя у хаті 41.
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Жіноча будення літна ноша складається
з льняної, довгої сорочки і з полотняної або
вовняної, часом купованої спідниці: полотняні
спідниці є звичайно в долішній частині обра
мовані трьома барвистими стьожками, відді
леними від себе на яких 2–3 центиметрів. За
паски носять тільки старші, замужні жінки і то
дуже рідко. Крім цього старші жінки завива
ють ноги від кісток до коліна білими полотня
ними онучами або як вони називають завоями
й ходять у них улітку й узимку 32; такі завої
виглядають здалека мов штани. У холодніші,
літні дні вбираються також у блузки з міського
матеріалу. Дівчата накривають голови купова
ними хустинками 33, старші завивають голови
хустками або льняними намітками 34; хустин
ки й хустки зав’язують під бородами. Взуття
влітку так дівчата, як жінки майже не вжива
ють. Святкові жіночі одяги є чистіші й новіші
подібно як у чоловіків.
Восени й навесні вбираються жінки крім
цього в пінджаки, а взимку в кожухи підпере
зані колірними крайками. Жіночі пінджаки й
кожухи різняться від чоловічих пінджаків і ко
жухів тільки кроєм. Пінджаками й кожухами
накриваються  теж узимку в часі сну.
Узимку є теж обов’язкове взуття – це є
лапці або чоботи 35. Голови накривають вели
кими, теплими, купованими хустками.
Діточі одяги 36 виглядають, як у старших
осіб з тією тільки різницею, що є переважно
з купованих матеріалів. Діти звичайно взуття
не мають і тому взимку мусять сидіти завжди
в хаті, часом тільки є одна пара взуття для
2–3–4 дітей на зміну.
У загальному можна сказати, що ноша
тутешніх селян є компромісом між народною
ношію, яку зустрічаємо у старших і бідняків, і
яка вже з кожним днем вибуває з уживання, а
теперішною, тандетною, міською, яка запускає
щораз сильніше коріння.
Чоловічу й жіночу білизну шиють майже
всі жінки й дівчата, кравці шиють пінджаки,
а кожухи подорожні кушнірі, про виробництво
взуття вже була мова вище. Білизну перуть
рідко, навіть часом без мила, рідко теж зміня

Д). Пожива й напої.
Пожива в Дрочеві, якщо рік є урожайний,
вистачає на прожиток цілого року багатших і
середньо заможних селян, бідняки мусять до
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й несмачні. Страви варять майже виключно
тільки рано, а щоб вони були теплі, тримають
їх у печі в попелі. Крім цього випікають житні,
або житньо-ячмінні, рідше пшеничні паляни
ці й великі, округлі кілька кілограмові хліби
на дріжджах; випікають теж великі святкові
пироги з м’ясом, картоплею й фасолею, книші,
різні балабухи тощо 45.
Їдять три рази денно, а саме рано обід, впо
лудне полуденок і ввечері вечерю 46: до їди засі
дає звичайно ціла сім’я й їсть у буденні дні такі
харчі: кожну їду починають від хліба; батько
або мати крає хліб на більші або менші шматки
для кожного члена сім’ї залежно від років та
від того, хто краще працює та хто краще по
водиться; хліб зрештою їдять всюди на полі, у
лісі, при сінокосах, на пасовиську, бо в певних
випадках він заступає обід, полуденок або ве
черю; їдять з однієї миски дерев’яними, менш
залізними ложками; у часі їди старші сидять
на стільчиках, а діти стоять; улітку їдять у сі
нях або перед хатою на подвірю, бо там менш
докучають їм мухи.
Обід звичайно складається з борщу або
якогось іншого супу: борщі й супи є тут різні,
передусім весняні, літні та зимові; після бор
щу слідує густа гречана або пшоняна каша або
картоплі намащені солониною, менш маслом.
Полуденок складається з хліба з молоком, ча
сом з хліба з сметаною або з намащеної кар
топлі; для зміни їдять також мучні страви, як
вівсяний кисіль, затірку та галушки з різних
мук; усі ті страви їдять передусім з молоком;
молока тут дуже багато, бо багато є корів;
молока 47 не мають кому продати, а до міста
далеко. Зрештою п’ють тут молоко замість
води. На вечерю їдять те саме, що на обід або
вполудне. Коли якийсь гість в часі обіду, полу
денку або вечері входить до хати, є тут звичай
запрошувати таку людину до обіду, чи пак до
вечері; такого запрошення одначе не треба ро
зуміти дослівно, бо ті що дослівно його розумі
ють і засідають до обіду або вечері, є надумку
дрочев’ян простаками. Добре вихований гість
дякує хазяям за таке запрошення, але участі в
обіді, чи пак вечері не приймає.
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куповувати хліб у багатших хазяїв переважно
у передновок. Якщо град знищив збіжжя на
пні, усі дрочев’яни купують хліб по сусідніх се
лах або в Малориті.
Джерела їхньої поживи – це хлібороб
ство, скотарство та збірництво, про які вище
була мова: хліборобство дає городину, мучну,
стрючкову та кашану поживу; скотарство по
стачає м’ясо та жиру, а збірництво лісові овочі,
з яких вирабляють різні соки; грибів тут так
багато, що їдять їх не тільки влітку, але також
сушать у великій кількісті й продають узимку
в Малориті 42.
Улітку їдять деякі сирі овочі, як ягоди,
грушки, черешні тощо, інші хліборобські про
дукти вимагають попередньої підготовки, щоб
їх можна їсти; тут зарахувати треба квашення
капусти, огірків, буряків, мелення збіжжя в ві
траках або на домашніх жорнах на муку, крупи
тощо 43.
Так-само м’ясо вимагає довшої підготов
ки: на м’ясо ріжуть переважно свині, менш
воли й корови, хиба що вони вдавилися кар
топлею – що тут часто має місце – або зло
мили ноги, або покусали їх вовки; менш теж
ріжуть вівці і то тільки влітку, бо взимку на
їх думку м’ясо овець смердить стайнею. Те
лят на м’ясо майже не ріжуть. Куряче м’ясо
варять для хворих або для рідких гостей, які
випадково попали в хату в такому часі, коли
інших м’ясних запасів немає. Принагідно
їдять м’ясо диких птахів, як качки і звірят,
як заяці й серни.
Свині ріжуть кілька тижнів перед Різдвя
ними й Великодними святами, щоб мати більші
запаси м’ясива не тільки на самі свята, але теж
по святах; крім цього ріжуть перед весіллям,
хрестинами тощо. Бідняки їдять м’ясо тільки
на великі свята, звичайно купують тоді кілька
кілограмів у багатших хазяїв.
Страви варять здебільш у глиняних, менш
у залізних горшках, які купують у Малориті
або мандрівних циганів 44; такі горшки дуже
часто вимивають і висушують на плотах перед
вікнами; бо переконалися, що страви варені
в нечистих горшках душе швидко псуються
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Ілюстрації до матеріалів Василя Пастущина *
* До світлин автор додав записку: «Прикладаю до праці 18 знімок переважно з Столинського р-ну на
Поліссі, які взагальному майже в нічому не різняться від того, про що була мова в тексті праці про Дрочево.
Пастущин Василь Юрійович»
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1. Піскові шляхи Полісся

2. Дерев’яні містки
по поліських багнах.
Святкова ноша

3. Осінна оранка,
зразки гарних,
рослих, поліських
волів
* До світлин автор додав записку: «Прикладаю до праці 18 знімок переважно з Столинського р-ну на
Поліссі, які взагальному майже в нічому не різняться від того, про що була мова в тексті праці про Дрочево.
Пастущин Василь Юрійович»
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4. Осінне копання
картошки; буденна
ноша чоловіків, жінок,
дітей

5. Початкове жниво

6. Звожування снопів з поля; поліські шляхи та робоча худоба
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7. Типові поліські
пастухи
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9. Примітивна
пасіка на дереві
й вилазка до
неї при помочі
шнура (в Березові,
пов. Столін)

8. Поліський рибалка
на душогубці (лодка,
витесана в дуплі дерева)

10. Вид курної поліської
хати, яку тільки місцями
можна побачити, – стара
будова, яку тут називають
«ластівки хвіст»
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11. Нутро вбогої
поліської хати,
буденна ноша,
хазяйки в «завоях»
на ногах
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12. Поліська
красавиця в
святковій ноші
(рідко ношених
коралях,
запасці та
«завоях» на
ногах)

13. Поліщук (з
Глинного, пов.
Столін) в пінджаку і
в лаптях – під хатою
(будова «Хвіст
ластівки»)

14. Поліські жінки в святкових
одягах (Глинне, пов. Столін)
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Ф

15. Жінки (з Глинного пов. Столин)
в буденній ноші вертаються з грибами
з лісу

ІМ

16. Торгівля грибами в Березові,
повіт Столін
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17.Торгівля худобою в Березові на Поліссі

18. Торгівля худобою в Березові на Поліссі
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Карта говорів околиць с. Дрочево Берестейського району на Поліссі
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Ситуаційний план с. Дрочево Берестейського району на Поліссі
90

http://www.etnolog.org.ua

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

пак їх батьків і то обов’язково в хаті нареченої:
батьки з своїм сином приходять без сватів до
хати дівчини – звичайно потайки ввечері і пи
тають батьків дівчини, чи вони хотять віддати
свою дочку за їх сина, а коли ті годяться, ви
значують день на запоїни; на запоїни прино
сять обов’язково горілку й запивають справу.
Якщо опісля батьки дівчини зривають зару
чини (запоїни), мусять звернути кошти запоїн.
По прийнятих запоїнах ідуть до батюшки й
просять, щоб цей проголосив у церкві, що та
кий хлопець і така дівчина наміряють вступи
ти в стан подружжя. Опісля визначують день
шлюбу.
Весілля триває тепер звичайно один день
у бідняків, а дещо довше в багатших, раніш
три дні, навіть довше; молодий і молода за
прошують старших гостей на весілля звичайно
такими словами: «Просили вас батько й мати
і я прошу прийти до нас на весілля дня...» 50
Запрошені гості дякують за запросини й од
ночасно заявляють, чи будуть могти зайти, чи
ні; така заява є дуже важна передусім у таких
гостей, що мають важні функції в часі весілля
(староста, свахи, дружки тощо); у разі рішу
чої відмови просять інших; молодь приходить
на весілля без запрошень і гуляє ціле весілля
взимку в хаті й сінях, улітку в стодолі й перед
хатою; танцюють козака, яблочко, корабушку,
польку, навіть сучасні інтернаціональні танці,
але зовсім не знають коломийки 51.
Весілля зачинається звичайно в суботу 52
ввечері в хаті батьків молодої: весільні гості
приходять на весілля тільки з шматком свого
хліба, який складають на столі, більших дарун
ків не приносять, щоб не образити хазяїв що
вони бідні; тільки багатші свояки приносять до
біднішого свояка дорожчі дари. По короткій
гостині запрошені свахи й дружки плели ра
ніш вінки з барвінку для молодих до шлюбу й
співали весільні пісні; тепер вінків не плетуть і
тому весільні пісні в Дрочеві належать до рід
ких залишків, знають їх тільки старші жінки;
зміст тих пісень торкається різних дій весілля,
а саме: плетення вінків з барвінку, розплетення
коси молодої, як молода перепиває й просить,
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У пісні дні їдять ті самі страви, що в будні
дні з тою тільки різницею, що пісні страви на
мащують олієм (з конопель або льну) замість
масла або солонини. Окремими пісними стра
вами є борщ з в’юнами; у такому борщі крім
в’юнів є так званий картопляний квас, який
вирабляють з хліба або з деяких овочів. Окре
мою пісною стравою є так званий потапець –
це вода солена з хлібом. У пісні дні їдять теж
більше цибулю й часник з хлібом.
Додати треба, що постять тут тільки старші,
молодше покоління підо впливом різних сект,
яких тут багато, у загальному не постить 48.
У святочні дні – про що мова нижче у зв’язку
з іншими стравами – їдять больш якісно й
кількісно. Ця якість і кількість їди переважно
м’ясних страв у часі свят по довгих постах є не
раз причиною різних шлункових хворіб.
Крім води п’ють тут варене, солодке молоко,
менш кисле молоко а передусім горілку різного
виробництва при різних нагодах, як празники,
весілля, хрестини, а може ще більш п’ють її без
нагоди, потайки, з призвичаєння; менш п’ють
пиво, а мед тільки багатші й пасічники.
Курять усякі тютюни монопольного й при
ватного походження в бібулках або в звичай
ному папері, якщо бібулок нема; менш курять у
люльках, жінки в загальному не курять.
Старші хазяї від часу до часу пахають [ню
хають] табаку, яку носять у табакирках за па
зухою або за холявою.
Е). Сім’я.
Сім’я в Дрочеві наскрізь патріархальна й
то майже в первісному слова значенні, хиба
що жінка часом проворніша від чоловіка керує
цілим хазяйством, як у матріархальних часах;
сім’ї тут у загальному численні, нераз склада
ється вона з двох, а навіть трьох поколінь в од
ній хаті. Усі повинуються найстаршому в сім’ї,
відхилення від цього згідно з моїми інформа
ціями та зауваженнями рідкі.
Сім’ю утворюють такими звичаями та об
рядами: заручини називають запоїнами тому,
що запивають їх горілкою 49; такі запоїни від
буваються на тиждень, місяць або пів року пе
ред шлюбом залежно від угоди наречених чи
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неділю ввечері, у багатших у понеділок по сні
данку: молода забирає тоді свою скриню напов
нену одягами, яку тут називають сундуком,
а весільні гості відводять молодих з музикою
аж до хати молодого, де закінчується весілля.
У часі такого від’їзду молодої лихі люди, а пе
редусім хлопці, яким молода дала «гарбуза»,
роблять різні пакості молодій, крадуть упряж
з коней, витягають затички від коліс, щоб ко
леса по дорозі відкрутилися тощо; ще гірше ді
ється, як молодий везе молоду з іншого села,
а дорога проходить через ліс, тому молодий
оглядає добре віз, упряж, скриню, коні, чи
все є в порядку, щоб по дорозі не зустрінуло
їх яке нещастя, бо таке нещастя вважають теж
за лихий знак для пізнішого життя молодого
подружжя 56. Буває часом і так що молодий
забирає свою скриню (сундук) з одягами і
переїздить з нею до хати молодої; про такого
молодого висловлюються тут: «пішов у прима
ки до молодої», або «пішов на пристая».
Важною подією в семейному житті поза
весіллям є народження й хрестини дитини
зв’язані з різними звичаями й обрядами, яких
також щораз менше 57: на другий день по наро
дженні дитини відвідують поліжницю сусідки
й знайомі з хлібом і висловлюють бажання для
новонародженої дитини та батьків, передусім
для матері; в короткому часі по народженні
відбуваються хрестини дитини, щоб дитина
не вмерла без хресту; перед хрестинами зхо
дяться запрошені гості (чоловіки й жінки) з
кошиками наповненими хлібом і вареною, гус
тою, молочною кашею 58 й засідають до сто
ла: зачинають пити горілку одною чаркою по
черзі й висловлюють ще раз різні бажання для
новонародженої дитини та для хазяїв: їдять,
як звичайно з однієї або кількох мисок варене
й вуджене м’ясо та сир з сметаною; у багатших
мусять бути ще й інші додатки, яких нема в
бідніших.
По їді хресні батьки везуть або несуть
дитину до церкви до хресту; ім’я для дитини
вибирав раніш батюшка, тепер самі батьки
або в порозумінні з батюшкою: чоловічі імена
переважають у Дрочеві такі: Іван, Микола,
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щоб їй помогти, коли зачиналося й кінчилося
весілля тощо 53.
На другий день у неділю молода в товари
стві дружок, а молодий в товаристві дружків
і запрошених гостей вибираються до церкви
на Службу Божу, по якій відбувається шлюб:
молода має 4–8 дружок і тільки ж дружків
молодий, залежно від багатства молодих; до
шлюбу звичайно їдуть молоді й запрошені гос
ті; у хаті залишаються тільки батьки, служба,
весільний староста й весільна старостиха, які
мають підготувати шлюбний обід й усе те, що
потрібне, щоб усі гості були вдоволені 54.
По шлюбі вертаються молоді з гістьми до
хати молодої на обід; їдять варене й вуджене
м’ясо, сир зі сметаною, пшоняну кашу, різ
не печиво й більш нічого. Гості подібно, як
сім’я їдять з однієї спільної миски: звичайно
на більшому столі є таких дві або три миски
й гості діляться між собою так, щоб їм було
ближче до миски; гості їдять ложками або й
пальцями, при їді п’ють горілку й мед і курять
махорку. Як гостей багато, а столів мало, то
перші гості (перший стіл), відходять від стола,
а другі гості (другий стіл) приходять до сто
ла й т. д. При каші, яку подають додатково
під кінець обіду, обдаровують свояки моло
дих грішми, вівцями, коровою, волами, кінь
ми тощо. Хто що приобіцяв мусить сповнити,
інакше наражує себе на великі неприємності
не так з боку молодих, як інших присутніх при
його заяві гостей 55.
У неділю вечером відбувається так званий
перепій (останнє – так мовити б – офіційне,
дівоче пращання молодої з батьками, свояка
ми, з дружками й іншими дівчатами, з якими
жила ближче): дружки наливають горілки до
чарки, а молода бере наповнену чарку в руку й
викликує по старшині й черзі родину, свояків,
знайомих тощо; викликана особа відбирає чар
ку, випиває її, висловлює бажання й дає для
молодої гроші на тарілку, як початок нового
хазяйства для молодих; замість грошей дають
також рушники, рубашки, полотно тощо.
По перепою молода вибирається до від’їзду
до домівки молодого, це діється в бідняків у
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ропні, деякі з них відзначаються вродженою
інтелігенцією, що можна їх подивляти.
Зрештою виховується молодь на вулиці,
пасовиськах, вечерницях по різних сектах та
в церкві тощо. У Дрочеві не знають аматор
ських виставок, фестивалів тощо, натомість
улаштовують собі гулянки в кожній порі дня;
як тільки заграє гармошка й загудить бубон,
гуляють усі й співають на вулицях, по хатах і
стодолах.
Узимку зосереджується життя молоді на
вечорницях, які звичайно відбуваються у та
ких хазяїв, що мають дівчата: дівчата й хлопці
сходяться ввечері до таких хазяїв й взаїмно
знайомляться, а така взаїмна знайомість веде
нераз дівчат і хлопців до шлюбу; дівчата пря
дуть й обговорюють з хлопцями біжучі справи
в селі, нераз складаються на горілку, співають,
оповідають байки, казки та розв’язують за
гадки; пізно ніччю вертається молодь з таких
вечорниць до своїх хат спати.
Сумною подією в сім’ї, а часом і в цілому селі
є похорон: смертність у Дрочеві, як інформував
мене батюшка К. Кредич на основі протоколів
про вмерлих, які збереглися тут від 1841 року, є
пропорційно до кількості населення дуже висо
ка; умирає найбільш дітей і старців переважно
навесні й восени; людей, що мають більш ніж
60 років, майже не бачиться; причини дуже
високої смертності є різні, передусім бруд по
хатах, подвірях (гноївка), рідко миються, май
же не купаються, рідко зміняють білизну, яку
рідко перуть, хат майже не провітрюють; крім
цього незадовільно відживляються, вбира
ються, взуваються, сплять на брудній долівці,
нераз тільки з кулаком під головою. Додати
треба, що влітку в кожній хаті є цілі рої докуч
ливих комах, які нетільки занечищують стіни,
страви й кухонну посудину, але ранять людей  
передусім малих дітей до крови.
Нічо дивне, що серед таких санітарних об
ставин умирає тут багато людей на різні хво
роби (тиф, червінка, рак, простуда, грип тощо).
Велике поле до попису мають тут знахарі, які
за своє примітивне лікування кажуть собі доб
ре платити, бо вони є безконкуренційні – лі
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Василь, Яків, Володимир, Андрій, Микита,
Артим, Тимофій, Онуфрій, Макар, Мітрофан,
Семен, Атанасій, Яким, Денис, Стефан, Ки
рило, Петро, Павло, Теодор, Олекса, жіночі:
Евдокія, Наталія, Марія, Тетяна, Ніна, Ганна,
Пелагія, Ольга, Юліанна тощо.
Прізвища дуже часто появляються такі:
Луцик, Борисюк, Коробейко, Сай, Пархотюк,
Левчук, Бегеза, Корень, Яцура, Цвор, Кухар
чук, Піпко і т. д.
Поза тими семейними прізвищами кожна
майже людина має друге прізвище (Spitzname),
яке їй надають інші від якоїсь доброї, але з
правила більш лихої риси вдачі даної людини;
нераз ті другі образливі прізвища є більш ві
домі для загалу ніж сімейні прізвища; людина,
що має те друге образливе прізвище, звичай
но довго не знає про це, а довідується щойно
у якійсь бійці або суперечці, що її також і так
прозивають. Прозивають так: Собака, Вовк,
Дрозд, Коцюба, Цап, Заяць, Коза, Курочка,
Лис, Бугай, Бик тощо, більш образливих епі
тетів мої інформатори стидалися мені виявити.
Додати треба, що образливі прізвища торка
ються більш чоловіків, ніж жінок.
По хрестинах у церкві вертаються гості до
хати й продовжують гостину починаючи від
принесеної гістьми каші: на початку обдарову
ють хресну матір тим способом, що втикають
для неї гроші в кашу, які вона вибирає й щойно
тоді гості можуть їсти кашу; чому це роблять,
ніхто з моїх інформаторів не міг мені вияснити,
одначе кожний мене запевняв, що цього ніхто
в селі вже не знає 59. У часі гостини, яка три
ває до пізної ночі подібно, як на весіллі п’ють,
курять і співають, але не обрядові пісні, як ра
ніш, тільки звичайні пісні, які вони називають
співанками 60.
Виховання дітей стоїть у загальному дуже
низько: дітей виховують патріархальним спо
собом, щоб вони вміли пасти худобу та помага
ти батькам при хазяйських роботах у хаті, полі
та лісі; менш звертають дітям увагу на гігієну
тіла, ноші, постелі та постійного місця пере
бування – це є хати; діти лихо відживлювані
й одіті, але в загальному чемні, покірні й вто
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каря тут ніхто на бачив хиба що при війську; в
кожному селі є що найменш один знахар або
знахарка.
Умираючий старший чоловік або жінка ви
значує, хто його (її) має мити й убирати по
смерті, що належить до великої почесті при
значеної особи 61. Умерлого вбирають знатоки,
звичайно старші жінки або чоловіки, згідно з
його волею, кладуть його на лаву під вікном
побіч стола, де він лежить два дні, а по двох
днях наступає похорон. Якщо лодина за життя
не висловилася, як її мають убрати по смер
ті, вбирають її в святочні одяги, у яких вона
ходила за життя. Перед винесенням умерлого
з хати сім’я й знайомі пращають умерлого тим
способом, що всі цілують його в уста і це на
зивається останнє цілування 62; умерлого ве
зуть, чи пак несуть з хати до церкви і з церкви
на цвинтар у незакритій домовині, щойно на
цвинтарі по відправі похорону забивають цвя
хами віко від домовини, спускають її на шну
рах до гробу й закопують; умерлому не дають
до гробу ані грошей ані їди (як це нераз ба
читься в інших сторонах українських земель 63.
Раніш винаймали в Дрочеві окремих жінок за
зарплатою, які мали плакати на похороні, щоб
серед присутніх викликати поважний жалібнопохоронний настрій 64; тепеp занехали цей зви
чай, мабуть тому, що опісля сміялися з таких
жінок, що вони за гроші плакали; тепер зви
чайно плачуть тільки діти й інші найбільш ді
ткнені смертю.
По похороні вертаються з цвинтаря до хати
вмерлого, миють обов’язково руки 65 й зачина
ють гоститися, як на весіллі і цей обряд нази
вають тут стипою 66. На цій стипі гостяться
передусім свояки, сусіди, запрошені гості й
убогі. Це є так звана перша стипа, друга від
бувається в 40-дні по смерті 67; стипа зачина
ється у багатіїв від густої рижової з цукром, а в
бідняків від пшоняної каші: найбільш діткнена
похороном особа зближається з такою кашою
до кожного учасника стипи, а цей обов’язаний
тою самою ложкою покушати тієї каші. При
цьому моляться за вмерлого й згадують часто
його ім’я, заслуги, вдачу тощо.

На гроби виходять з церковною процесією
в Томину неділю 68 й приносять багато різного
печива й м’яса; батюшка відправляє тоді за
гальну панахиду за всіх умерлих у селі, а опіс
ля відправляє на запрошення окремі панахиди
по гробах; печива, м’яса батюшка не забирає
для себе, як це діється по інших селах; печи
вом та м’ясом гостяться на гробах свояки вмер
лого й вірить, що в тій гостині у той день бере
учать також умерлий і тому голосно згадують
при кожній їді ім’я вмерлого. Рештки страв да
ють жебракам, які тоді збираються в великій
кількості, печиво роздає батюшка біднякам.
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Є). Освіта й віровизнання.
Від освіти залежить у першу чергу роз
виток культури, що так є, стверджує це ціла
культура села Дрочева. Крім відомих уже
причин з   попередніх розділів цієї праці, які
склалися на низький рівень культури в Дро
чеві, перш усього є факт, що в Дрочеві не було
ніколи школи. Тому старші люди в Дрочеві є
переважно неграмотні, а ті, що вміють чита
ти, належать до рідких винятків і навчилися
письма або в царських часах при війську або
від сектантів, яких тут багато. Однокласова
школа «Macierzy Polskiej» з польською мовою
навчання існує щойно від 1936 року. Україн
ські діти, що ходять до цієї школи нічого не на
вчилися в такій школі, бо польська мова була
для них зовсім чужа, а української мови зовсім
не вчилися. Зверхним знаком виховання цієї
школи було те, що шкільні діти при зустрічі з
старшими поздоровляли їх по-польськи непра
вильно виголошуючи: «Dziń dobryj».
У селі крім учительки нема жодних інтелі
гентів (батюшка мешкає в Оріхові) нема жод
них товариств, клубів, нема жодних крамниць:
за сірниками, нафтою, перцем тощо мусять хо
дити до сусідного села Оріхова. У часі жнив,
коли на селі найбільш роботи, той що вибира
ється до крамниці в Оріхові, ходить від хати
до хати й питається, що кому треба купити в
крамниці; якщо такий післанець має багато
речей купувати, їде возом опісля вертається і
роздає куплені товари; по якомусь часі черга
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залишили йому неоплачені податки. Нарікав
теж на своїх парохіян за їх приналежність до
різних сект (методисти, баптисти, суботники,
штундисти тощо), які повстали в часі світової
війни (1914–1918), коли в селі кілька років не
було зовсім православного батюшки.
У кожній майже сім’ї мають сектанти сво
їх приклонників: у загальному можна сказати,
що старші громадяни є православні, молодь
належить переважно до сект і буває й так, як
оповідали мені дрочев’яни, що в одній хаті пра
вославні батьки спорять майже безпереривно
на різні релігійні теми з своїми дітьми сектан
тами. Кілько жителів Дрочева припадає на
православних, а кілько на сектантів, ніхто не
міг подати мені точної статистики, але здаєть
ся, що сектанти є в переважаючій кількості.
Сектанти ведуть завзяту боротьбу між собою
за більші впливи в селі. Батюшка Кредич сто
їть осторонь цієї боротьби, він вірить, що сек
танти швидше, чи пізніше вернуться до його
стада, як це вже деякі сектанти зробили.
Наслідком таких місцевих релігійних від
носин, святкується тут різні свята, у яких
годі визнатися несектантові, а то тим більш,
що сектанти не радо уділяють інформацій не
знайомим людям про свої культові справи 70.
Ще може найбільш святкують тут православ
ні свята, не так з релігійних, як більш з тра
диційних мотивів, але й ті свята мають якийсь
компромісовий – це є мішаний поганськохристіянський характер. Щоб це вияснити,
пригляньмося ближче важнішим православ
ним святам: Різдво: кілька днів перед Різдвом
чистять основно хати й перуть білизну (пран
ником перуть тільки нову білизну, щоб була
мякша, стару заварену в попелі місять ногами
в цебрах), печуть багато різного печива, а в
день перед навечерям варять 12 страв: кутю,
кисіль, борщ, сушені ягоди, фасолю (шабель),
пироги, оселедцеву юшку, голубці, гриби, за
варені сушені грушки, заварені сушені яблока
і заварені сушені сливки; навіть найбідніший
мусить постаратися про такі страви 71.
Вечером зараз по заході сонця, як тільки
появиться перша зірка на небі, вносять чистої
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припадає на кого іншого і т. д. Більші заку
пи на довший час полагоджують принагідно
в Малориті, часом приїжджають з товарами
купці з Лодзі, Любліна або Варшави. Люди
дуже жаліють, що таких установ не мають у
Дрочеві; батюшка в Оріхові заявив мені в роз
мові, що дрочев’яни дуже цікавляться тим, що
діється по широкому світі; люди, що вміють
читати, позичають часописи в батюшки, чита
ють їх самі, а опісля, як щось цікаве, читають
голосно тим, що не вміють читати; я теж у роз
мовах з дрочев’янами запримітив у них велику
жадобу знання. Подібно як газетами й книж
ками цікавляться дрочев’яни радіоконцертами:
в 1938 р. були в селі два радіоприймачі, а саме
в школі та в хазяїна Яцури Якова; коли радіо
надавало авдиції, коло школи збиралися хлопці
й дівчата, менш старші чоловіки й жінки й при
слухувалися у вільному часі радіоконцертам, а
опісля деякі заслухані пісні співали на свій спо
сіб на пасовиськах або в полі при жнивах.
Дрочев’яни є православного віровизнан
ня 69; православна церква не має великого
впливу на світогляд дрочев’ян з різних при
чин: церкви в Дрочеві нема, село належить
до православної парохії в Оріхові, який від
далений кілька кілометрів від Дрочева; люди
рідко ходять до церкви в Оріхові, бо їм – як
оповідають – задалеко, а крім цього взимку
за холодно, улітку натомість у святкові дні від
почивають або ходять до лісу за грибами та
ягодами. Дуже рідко приїжджає батюшка на
богослужбу до Дрочева й відправляє її улітку
в саді коло хреста прикрашеного хорошими ви
шитими рушниками, узимку в хаті. Батюшки
зміняються тут дуже часто з коротшими або
довшими переривами, у яких нема жодного
батюшки, хоч парохія в Оріхові має 300 гекта
рів землі. Причиною частих змін культслужи
телів було між іншим і те, що обробіток мало
родючої землі вимагає від них багато грошей,
яких вони не завжди мали, а малу давав ко
ристь. Батюшка Кость Кредич, що є культслу
жителем в Оріхові й Дрочеві від 1937 року, на
рікав на своїх попередників, що дуже швидко
змінялися, нічого для парохії не зробили, а
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кож з вертепом, до якого підготовляють через
цілий грудень 78, а батьки відвідують свояків і
знайомих і гостяться.
Від Різдва до Нового Року нічого не вільно
робити ввечері. Хлопці й дівчата сходяться в
ті вечорі й колядують або ворожать: вилива
ють тоді малі воскові свічки, засвічують їх і
кидають у тарілки наповнені водою, щоб вони
пливали: якщо свічка дівчини зустрінеться в
тарілці з свічкою хлопця, якого любить, то це
знак, що вийде за нього заміж у найкоротшо
му часі й буде з ним щасливо жити, а якщо такі
свічки не зустрічаються, то дівчина ще довго
мусить чекати на мужа; якщо свічка дівчини
зустрінеться з свічкою нелюбленого хлопця, то
теж вийде швидко заміж, але буде нещаслива
в тому подружжі; є ще інший спосіб ворожби,
а саме: дівчата (5–10) кидають свої крайки
або хусточки до коритка, а опісля потрясають
цим коритком, котра крайка або хусточка ви
паде з коритка перша, така дівчина вийде за
між найшвидше 79.
Новий Рік: Увечері перед Новим Роком ко
лядники колядують під хатами, як на Різдво й
складають новорічні бажання; є це ніч, у якій
може найбільше ворожать і так по вечері вхо
дить хазяїн до стайні й оглядає корови: якщо
корова лежить звернена головою на схід, то
така корова вродить теля рано, якщо на пів
день, вполудне, на захід, увечері, на північ,
ніччю. По вечері кладуть теж шматок хліба на
вуглі хати: якщо той шматок залишиться на вуг
лі хати до другого дня, то це значить, що той,
який цей шматок хліба поставив, буде напевно
жити що найменш цілий рік; якщо ранком по
ставленого шматка хліба на вуглі хати немає
(міг вітер скинути, пес або кіт зжерти тощо),
то це означає смерть в біжучому році тому, хто
той шматок хліба на вуглі хати поставив. Якщо
хто почує ніччю перед Новим Роком крик або
гавкання собаки, то не буде хорувати цілий
рік; як новорічна ніч тиха (мороз без вітру) то
це ворожить щось недобре тому, хто в таку ніч
подорожує.
Дівчата ворожать також у новорічну ніч:
вони сіють льон коло криниці й говорять:
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соломи до хати й застелюють нею грубою вер
ствою цілу долівку хати; такою самою соломою
обвивають теж у навечеря овочеві дерева в саді,
роблять це босо й тільки в сорочці, бо це на їх
думку приносить щастя в хату 72; при тому ті,
що це роблять, простуджуються часто й попа
дають у хворобу, яка нераз кінчиться смертю.
Стіл застелюють пахучим, найкращим сіном і
накривають обрусом; на обрусі ставлять печи
во, миски ложки тощо. У куті хати, де стоїть
стіл, дають невимолочений житній сніп, який
називають дідухом 73. Під стіл кладуть сокиру,
хомут, вужище тощо; на яку пам’ятку склада
ють під стіл сокиру, хомут, вужище, ніхто не
вміє пояснити, відповідають тільки, що так ро
били їхні батьки й вони так роблять 74.
Опісля засідають до вечері, яку зачинають
від куті такими словами: «Морозе, морозе,
ходи вечеряти, а як не прийдеш, то не прихо
ди» 75, а діти кричать голосно «Гиш! Шага!»
Такими словами відганяють діти влітку гороб
ців, щоб вони не нищили пшениці, яку тут –
як уже знаємо – дуже рідко сіють і яка їм з
того приводу більш смакує ніж жито або овес.
Залишки харчів з вечері дають на другий день
худобі, щоб також вона знала, що сьогодні ве
лике свято 76.
По вечері колядують, але тільки по хатах
у крузі сім’ї й світять обов’зково цілу ніч, не
нафтою як звичайно, але восковими свічка
ми. Колядують церковні коляди; раніш, як
оповідали старші люди, було багато свіць
ких колядок, яких тепер вже ніхто добре не
пам’ятає.
Через цілий день на Різдво колядують ко
лядники, окремо хлопці, окремо дівчата під
вікнами, а вечером у хаті. Кожну коляду за
кінчують такими словами: «Бувайте здорові з
Святим Рождеством, суди Боже щасливо час
провести та будучий год дождати». Колядни
кам чи пак березі (касир колядників) дають за
коляду гроші, жиру, печиво тощо. Гроші з ко
ляди віддають колядники на прикраси церкви,
а печиво та жиру розділяють поміж себе, скла
дають гроші на горілку й улаштовують гулян
ку 77. У часі Різдв’яних свят ходять хлопці та
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Великий Піст і Великодні Свята: перед
Великодними святами постять старші люди
дуже правильно, менш молодь; стримуються
тоді не тільки від м’ясних, але також від мо
лочних страв; одинокою жирою є тільки олій;
у великий тиждень деякі старші стримуються
зовсім від їди, почавши від великого четвер
га до свяченого на Великдень. Раніш палили
коло церкви ватру ніччю з великої суботи на
Великдень, тепер перестали. По великодній
богослужбі, яка зачинається о півночі з субо
ти на неділю, святить батюшка принесені до
церкви паски. Свячення пасок відбувається
під голим небом довкола церкви: свячення є
мовби конкурсом пасок, а саме: котра хазяйка
випекла найкращу, а котра найгіршу паску, про
це знає ціле село. Зацікавлення переважно
заздрісних жінок полягає в тому, чи хазяйка,
що мала найкращу паску в попередньому році,
затримає далі свою славу доброї хазяйки, чи її
стратить на користь іншої хазяйки – є це пев
ного роду соцзмагання, які тут практикують
ся від непам’ятних часів. По закінченій бого
службі б’ються взаїмно посвяченими яйцями й
здоровкаються: «Христос воскрес!»
По сніданку по хатах вертається молодь до
церкви й бавиться довкола церкви до пізного
вечора; старші дзвонять через цілий день, хто
перший задзвонить по сніданку, вірять, що
буде мати велике щастя на свому хазяйстві;
з того приводу відбуваються також певного
рода соцзмагання між тими, що в це вірять:
щоб випередити другого, деякі не вертаються
покищо до хати, покушають свяченого яйця
коло церкви й дзвонять, а опісля щойно йдуть
до хати, щоб закінчити сніданок. У Дрочеві
не знають веснянок, поливаного понеділка й
вівтірка в тому значенні, як по інших укра
їнських селах, де хлопці ходять від хати до
хати, обливають водою дівчата, а опісля улаш
товують собі забави. Продовж трьох днів
великодніх свят відвідують дрочев’яни своїх
знайомих і свояків і гостяться так, як у різд
вяні святка 82.
Св. Петра й Павла (12 липня) називають
святом пастухів: пастухи плетуть вінки, які
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«Святий Василіє, я на тебе льон сію, роди
Боже льон» – це ворожба, щоб льон удався.
На Новий Рік рахують теж дівчата коли в
плоті, зачинаючи від першого, який називають
молодцем, а другий удівцем; кожний непарис
тий кіл є молодцем, а кожний паристий удів
цем; якщо останній кіл у плоті є непаристий,
то це віщує для дівчини, що вона вийде заміж
за молодця, якщо останній кіл є паристий, дів
чина вийде за вдівця. Раніш було в Дрочеві
більш таких ворожб на Новий Рік, тепер люди
менш цікавляться ворожбами й не пригадують
собі більш 80.
Йордан (Богоявлення, Водохреща) є тіс
но звязаний своїми звичаями й віруваннями з
Різдвом і Новим Роком: люди постять до свя
ченої води, яку святять 18 і 19 січня: свячену
воду п’ють перед їдою, а опісля кроплять нею
хату й усі хазяйські будинки, щоб нечиста сила
та відьма не мали приступу до хати; у свяченій
воді розміщують теж троха глини й такою гли
ною малюють хрести на дверях хати й усіх ха
зяйських будинків; решту свяченої води пере
ховують у пляшках до другої освяченої води й
кроплять себе такою водою в різних нещастях.
Увечері перед Йорданом їдять теж 12 страв, як
у навечеря Різдва.
Водосвяття відбувається над озером в Орі
хові: хто перший напоїть свяченою водою ху
добу, буде мав велике щастя; з того приводу
повстає нераз по водосвятті велике замішання,
часом навіть бійка, бо кожний хоче начерпа
ти води перший і вертатися до хати. Раніш у
часі водосвяття стреляли з моздірів, щоб дати
світові знати про очищення від гріхів, тепер
(1938 рік) польська влада заборонила стре
ляти так, як на Великдень у часі воскресної
утрені 81.
У Йорданські Cвята не колядують у Дро
чеві і не щедрують, тому нема тут щедрівок, з
якими зустрінемося по інших теренах україн
ських земель. Нема тут теж звичаю, як деінде
в нас, щоб батюшка ходив по хатах з свяченою
водою, бо кожний є зобов’язаний бути на водо
святті й начерпати собі свяченої води, кілько
йому потреба.
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що на зверх усі дрочев’яни є христіянами, але
багато з них потайки визнає поганьский світо
гляд.
Про знахорів (бахмарів) та про різні во
рожби я вже згадував вище в зв’язку з велики
ми річними святами та похоронами. У тісному
зв’язку з похоронами вірять тутешні громадя
ни, що деякі небіжчики, які вмерли в великих
гріхах, як відьми не мають спокою в гробі й
тиняються далі по світі. Ходять теж такі, що
нагло вмерли й не полагодили важних справ
за життя: так мати – оповідала мені Варва
ра Коробійка – приходила кормити дитину в
колисці, відкривала хату, стайні й робила різ
ні шкоди; небіжчик ходить завжди в тій самій
ноші, у якій його поховали й тому легко пізнати
його тим, що були на його похороні; крім цьо
го треба мати добрі очі, щоб його побачити, бо
кожний його бачити не може; буває нераз так,
що один бачить небіжчика, а другий не бачить,
той, що бачить, вірить у небіжчиків, а той, що
не бачить, не вірить й один з другого сміється.
Небіжчик привиджується переважно таким,
що тужать за ним і тим, які не сповнили яко
їсь повинності супроти небіжчика або зробили
щось інше, ніж те, чого собі бажав небіжчик
перед своєю смертю (наприклад у свому за
повіті). Тепер небіжчики менш ходять, ніж
раніш. Згадана бабуня оповідала теж, що по
смерті свого мужа хтось стукав ніччю до вікон
її хати, чула нераз, як хтось ніччю рубав дрова
або різав січку; це лякало її, не могла ночами
спати, але за радою батюшки дала на панахи
ду, в 40-вий день по смерті мужа й від тієї пори
вже більш нічого її не страшило.
Часом відганяє небіжчика знахор (бахмар)
своєю ворожбою, яка виглядає так: людина,
що бажає увільнитися від страху перед небіж
чиком, мусить у неділю перед сходом сонця
зробити хрест на дверях своєї хати й обсипати
хату маком і те саме мусить повторити в четвер
теж перед сходом сонця, від того часу небіж
чик перестає ходити й страшити людей. Пра
ведники по смерті не ходять 84.
Дуже багато – на думку дрочев’ян – шко
дять їм відьми 85 й чорти: відьми, чорти при
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закладають на роги коровам; власничка коро
ви дає за це пастухові хліб, сир, масло, гроші
тощо; пастухи сходяться на пасовиську, купу
ють горілку й улаштовують собі забаву («пет
руються») наче в честь давного божка худоби
Велеса. Старші улаштовують подібні забави в
той день по хатах 83.
21 липня святкують в Оріхові й Дрочеві
патрона церкви: люди йдуть у такий день на
богослужбу до церкви не тільки з Дрочева й
Оріхова, але теж із сусідніх селів, туди пі
шов і я, щоб власними очима побачити те, що
мене цікавило: я побачив чистеньку, простору,
дерев’яну церкву у якій є багато образів, при
крашених мистецькими вишивками та штуч
ними й живими цвітами з різнобарвистими
лентами; у церкві в часі богослужби співав чис
ленний хор, вишколений батюшкою К. Кре
дичем; у церкві я побачив багато людей пере
важно молодь, старші лежали або стояли коло
церкви та обговорювали свої біжучі справи,
як жнива та погоду. По богослужбі улаштовує
батюшка празник для запрошених батюшків,
що йому помагали в часі богослужби та інших
гостей; дрочев’яни празників по хатах, як це ді
ється деінде, не улаштовують.
Ж). Вірування.
Поза офіційним православним віровиз
нанням дрочев’яни вірять теж у небіжчиків,
що вони ходять, у відьми, чортів, сни, різні
забобони тощо. Вони вірять у це так, якби в
якісь безсумнівні конкретні факти, а той, що
прислухується таким оповіданням, не може
подати жодних своїх критичних завважень, бо
вони перестають оповідати, кажучи звичайно:
«як ви не вірите, шкода вам далі оповідати».
Є це так звана друга, неофіційна, поганьска
віра, яка тут існує побіч православної; офіцій
не православне христіянство поборює з цілою
рішучістю залишки поганьскої релігії, але по
бороти їх не може, бо ті поганьскі вірування
мають глибоку традицію за собою на полісько
му терені і є старші ніж христіянська віра. Бо
ротьба православної церкви з поганськими за
лишками є тяжка ще з іншого приводу, а саме,
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Відьма не може навчити нікого своєї про
фесії за життя, бо сама стратила би своє зна
чення й збожеволіла би 90. Люди в селі добре
знають хто є відьмою, оминають її товариство
й взагалі не хочуть з нею жити. Відьма не
любить такої ізоляції й терпить багато з того
приводу, нарікає перед знайомими, що люди
гордять нею, бо вважають її за відьму, а вона
без вини. Несвідомі люди часом помагають і
стараються жити з нею добре, щоб вона їм не
шкодила, але вона має чортівську вдачу й шко
дить навіть таким, що їй добре роблять: від
бере молоко від корови або корова дає недобре
молоко або корова хворіє, часом навіть гине 91.
Відьма шкодить переважно таким, що вірять
у відьми або хочуть бути такими самими, як
вона, вона шкодить навіть таким, що шукають
в неї якоїсь ласки. Ті, що не вірять у відьму, то
вона їм або зовсім не шкодить, а як шкодить,
то мало шкодить.
7 липня (св. Івана) хлопці й дівчата вино
сять за село на довгій мітлі манекина відьми,
там б’ють його, а опісля палять, щоб таким чи
ном символічно звільнитися від шкід і пакос
тей з боку відьми 92.
Так, як у чортів і відьми вірять тут пере
важно старші в забобони й сни: як курка часом
запіє, як півень, буде якесь лихо передусім у
того, до кого та курка належить; як пес дов
го виє з писком зверненим до гори, буде в селі
пожежа, як виє з писком зверненим до землі,
хтось умре, як вишня, груша або черешня ча
сом зацвите восені, то це віщує щось недобре
тому, у кого таке дерево зацвило. Як хазяїн,
засіваючи поле, залишить свідомо, чи несвідо
мо якийсь шматок ниви незасіяним, то швидко
вмре; як сонце перед заходом заходить за хма
ру, буде напевно на другий день дощ тощо.
Якщо сниться комусь фасоля (у Дроче
ві називають фасолю шабель), буде плакати,
якщо присниться кому, що зуб йому випав з
уст, то щось пропаде в хаті, як підошва відпаде
в короткому часі від нового чобота, то хазяй
ство буде мати якусь більшу шкоду; якщо вуж
присниться, наступить в короткому часі якесь
нещастя тощо 93. Коли я поставив питання, чи
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ходять до стайні й перемінюються в котів
або свині, щоб їх люди не могли пізнати; щоб
такого кота або таку свиню можна пізнати,
треба мати дуже добрі очі 86; відьма заливає
стайню червоно-білим плином неначе плин
ною смолою. Робить вона це ніччю або вдень,
як нікого нема в хаті. Опісля зачинає хворіти
худоба, а навіть люди; як захоплять відьму
при такій роботі, б’ють її безпощадно й голос
но кричать, щоб інші люди це почули й при
ходили помагати їм бити відьму. Тепер менше
таких випадків.
Щоб увільнитися від шкідливого впливу
відьми, просять батюшку посьвятити зане
чищену відьмою стайню: батюшка молиться
й велить усунути всі знаки по відьмі з стайні.
Шкідливі впливи відьми може усунути теж
знахор (бахмар); знахор радить людині, що
шукає в нього поради звичайно так: «Якщо
хочеш узяти гріх на свою душу, то я зроблю
так, що згине той, який занечистив твою стай
ню» 87. Але люди переважно не хочуть брати
такого гріху на свою душу, тому відьма живе й
робить далі пакости людям.
Відьма й чорт у віруваннях дрочев’ян те
саме тільки що чорта бачити не можна, а відь
ма дається видіти. Відьма знається з чортом,
хоче бути багатою, а інших нищити. У селі є
звичайно 5–10 відьм; перед смертю передає
відьма свою професію донці або кому іншому
з свояків; відьма довго мучиться перед смер
тю 88. Відьмою може бути кожна жінка, що
хоче такою бути. Чорт вимагає від такої жінки
сина або доньки. До одного хазяїна – опові
дала мені Варвара Коробійка – звернувся раз
чорт з проханням, щоб цей хазяїн дав йому
сина або доньку в жертві, а він дасть йому за
те силу й багатство. Цей хазяїн відкинув ба
жання чорта, але зачав боятися пімсти з боку
чорта й зачав ходити пильно до церкви; у ко
роткому часі цей хазяїн збожеволів. Той, що
приймає перший чортову пропозицію, мусить
дати сина або доньку – а багато є лекше, як
син або донька отримає таку професію від
батька або матері в спадку 89; нераз ціла роди
на є відьмовата.
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казкове вражіння на подорожних з великих
міських осередків і то тим більш, що бідні ті
люди навіть у нужді чуються щасливими як
доказ на те, що щастя людини не завжди йде
в парі з високою культурою та багатством. До
дати треба, що у селі є багато таких старих лю
дей, що в житті не бачили залізниць.
Дрочев’яни люблять передусім свою зем
лю, хоч вона бідна й мало родюча із-за неї
вічні тут спори про межі, які не тільки ви
рішують громадські полюбовні суди, але ча
сом кінчаться самосудом – смертю; вони так
прив’язані до своєї землі, що тільки в крайній
нужді виїжджали на роботу до Америки, але
й ті з туги до батьківщини, верталися нераз
до свого рідного села; любуються теж у хоро
шій худобі, яку цінять нераз вище, ніж своїх
дітей і майже те саме можна сказати про їх
звичаї, обряди, пісні, вірування та мову, яку
вони називають за давною царською терміно
логією хахлацькою, себто мужицькою укра
їнською. Додати треба, що цікавляться теж
газетами.
Дрочев’яни є свідомі, що вони є православ
ної релігії, це заявляють всюди явно, хоч секти
вчать їх до іншого. Менш свідомі своєї націо
нальної приналежності, але рішучо не вважа
ють себе ані за поляків, ані білорусинів, не
знають ані польських ані білоруських пісень 95.
До чужинців, які тут приїжджають пере
важно влітку в різних цілях, як поляки, німці,
євреї тощо, як довго не знають з якою метою
вони приїжджають, ставляться в загальному
стримано й недовірчиво; коли пізнають їх на
міри, відкривають перед ними не тільки свою
гостинну хату, але й свою душу, тоді зачинають
говорити багато довірочно, що їх болить, а що
тішить тощо; передусім дуже довірочно гово
рять з українцями на різні теми й тоді виступа
ють у зовсім іншому світлі; про це я переконався
в Дрочеві сам на собі, як вони відносилися до
мене на початку, коли мене ще не знали, а як під
кінець мого побуту в Дрочеві: вони запрошува
ли мене, щоб я ще раз приїхав до Дрочева, але
не влітку, коли вони мають найменш вільного
часу, але взимку або навесні 96.
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сни сповняються, усі мої інформатори заявили,
що їхні сни сповняються.
Я старався «sine iraet studio» з’ясувати жит
тя дрочев’ян у різних проявах їхньої матеріаль
ної й духовної культури, якої головними риса
ми є примітив й архаїзм завдяки ізоляційним і
топографічним обставинам села; великий роль
грала тут і та обставина, що жодна дотеперіш
на влада не старалася поважно й конкретно
піднести культуру Полісся на вищий щабель;
з того приводу поліщуки залишилися поза
ду культури на інших українських теренах, де
топографічно-географічні, а часом і політичні
обставини були більш або менш інші. Будучи
кілька разів в Оріхові, я міг запримітити, що
культура Дрочева є більш консервативна, ніж
матірнього сусідного села Оріхова, звідки –
як знаємо – походять дрочев’яни. Це має свою
причину в тому, що Оріхів має церкву в селі,
куда приїжджають люди з сусідніх селів на
празники, має від довшого часу школу, деякі
товариства, крамниці й добру, як на поліські
обставини шосу, куда приїжджають і переїж
джають люди з сусідніх селів і вирівнують у
дечому культуру Оріхова з сусідними селами;
натомість дрочев’яни вийшовши свого часу
з Оріхова, побудували свої хутори на полях
Дрочево оточених лісами й почали жити сво
їм відрубним, первісним ізоляційним життям
і тому вони зберегли в своїй культурі багато
таких архаїчних рис, які в більш рухливому
Оріхові завдяки сусідним впливам, вже раніш
перестали існувати. Вартість культури Дроче
ва є – так мовити більш історична, музейна,
ніж сучасна й у тому саме велике її значення,
бо що тут бачимо, не бачимо вже деінде по
українських селах.
У практичному житті зустрічаємося тут з
кресалом, губкою замість сірників, отже реча
ми, які вже давно є музейними експонатами,
як зразки давно минулої культури 94: огляда
ючи такі речі, не хочеться хвилево вірити, що
живемо в часах залізниць, автомашин, елек
трики, радія, телефону, танків тощо. На доіс
торичному майже ступені є в них теж ткацтво
і бджільництво й це все робить якесь дивне,
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Під кінець цієї частини підкреслюю ще раз,
що найважніше: Полісся – це може найслабше
під кожним оглядом просліджена українська
країна, цікаве воно з примітивної й архаїчної
культури, яка теж і тут зникає з поверхні зем
лі, а на її місце приходить нова, але не завжди
побажана для Полісся культура. Слід проте,
поки час, прослідити й насвітлити ті залишки
архаїчної культури Полісся й дати йому здо
рову сучасну культуру, а саме: осушити багна,
направити й розбудувати шляхи, дати школу,
освіту, кооперативи та інші громадські орга
нізації, а поліщук швидко піднесеться з свого
упадку й консерватизму. Мені здається, що
тепер – це є від приходу героїчної Червоної

Армії прийшла пора, що можна зачати таку
роботу бодай частинно.

Е

***
Завданнням пояснень є деякі важніші порів‑
няльні аналогії та різниці, взяті з інших україн‑
ських або іноземних теренів у зв’язку з культу‑
рою села Дрочева. Ці аналогії вказують на те,
що село Дрочево, хоч воно – як вже знаємо – наче
дошками забите від решти світу, має деякі куль‑
турні зв’язки з іншими теренами. Різниці свід‑
чать у загальному про те, що тут збереглися деякі
культурні залишки, які на інших теренах давно
щезли з поверхні землі або перейшли на інші
більш сучасні форми. Не виключений може бути
також факт, що ці різниці в поодиноких випадках
можуть бути рефлексом чужого культурного по‑
ходження та впливу.

Додаток
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гарбуз.
цебер.
існування (пор. рос. бит, поль: byt).
бугай.
бузьок.
масльниця (посудина, у якій вирабляють масло.
пискір; порів. Б. Грінченко: Словарь української мови sub voce: в’юн.
галузка, деревце (порів. рос. веть).
грубший, сильніший шнур до прив’язування снопів на возі.
нафта.
шнурок у підштанцях до підперізування.
великий, глиняний горнець.
трава.
присінок, веранда.
досвіта, перед сходом сонця.
щойно; порів. поль. «dopiero».
дерев’яний лук на шиї коня запряженого до воза.
жнива.
жердки (порівн: И. И. Носович: Словарь Белорускаго Наречія,
1870 sub voce жердка.
життя; порів. рос. жизнь.
сестри молодого: порів. Б. Грінченко (l. c.) sub voce зовиця.
берест; порів.: Б. Грінченко (l. c.) s. v. берест.
перстенець; порівн. поль. «kółeczko».
бруд, болото, сміття; порів. калюжа.
край, беріг; пор. нім. «Kante».
капелюх; пор. поль. «kapelusz».
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Баня (з розмов)
Бар (казка 3)
Бит (вес. 2)
Буган (з розмов)
Бусень(з розмов)
Буянка (з розмов)
В’юн (з розмов)
В’єтка (спів. 1)
Вужище (з розмов)
Газа (з розмов)
Гачник (з розмов)
Гладиш (з розмов)
Грудок (спів. 8)
Ганок (з розмов)
Доміра (з розмов)
Допіро (казка 2)
Дуга (з розмов)
Жатва (з розмов)
Жерди (спів. 22)

Ф

СЛОВНИЧОК
деяких менш знаних слів говірки села Дрочева

Жесць (спів. 4 )
Зовойки (вес. 9)
Каботина (з розмов)
Калечко (спів. 35)
Калій (з розмов)
Кант (з розмов)
Капелюш (з розмов)

=
=
=
=
=
=
=
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нафта.
макогін; порів. Б. Грінченко (l. c.) sub v. макогін.
комора; порів. рос. клеть.
куделя.
поливка юшка (рідка каша) пор. кулеша.
біля, побіч.
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сіть на риби.
блузка (рус).
ліжко (рус).
ткацький варстат.
малий горщок.
зверхній жіночий одяг.
дим.
ліжко (поль).
згода; порів. рус. мир.
невалашаний баран.
корито.
штани.
користь.
пісна страва (вода солена з хлібом).
запічок.
верето.
хлів на свині.
сопілка.
комора.
стид.
скриня.
залізко до прасування; пopiв. рус. утюг.
парубчак (рус.).
похоронити; порів. рус. хоронить.
хуртовина.
Церква з вежовим годинником.
стрих.
великий залізний баняк.
квасоля.
оборіг на сіно, снопи тощо.
дрібний гріш (копійка); порів. поль. «szeląg», нім. «schilling».
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Карасіна (з розмов)
Качалка (з розмов)
Клєть (з розмов)
Ковріток (з розмов)
Коліш також куліш (вес. 12)
Коля також куля
(прийменник, спів. 11, 24)
Кошар (з розмов)
Кофта (з розмов)
Кровать (спів. 3)
Кросна (з розмов)
Кубок (з розмов)
Латуха (з розмов)
Лівонь (загадка 6)
Лужко (спів. 9)
Мір (спів. 23)
Моркут (з розмов)
Ничовки (з розмов)
Ногавиці (з розмов)
Польза (з розмов)
Потапець (з розмов)
Привости (з розмов)
Радюшка (з розмов)
Свининець (з розмов)
Свистілька (з розмов)
Складовка (з розмов)
Страм (спів. 23)
Сундук (з розмов)
Утюх (з розмов)
Халастой (спів. 7)
Хороніть (спів. 38)
Хура (з розмов)
Часовня (спів. 2)
Чердак (з розмов)
Чигун (з розмов)
Шабель (з розмов)
Шалабан (з розмов)
Шіляжець (вес. 2)

1
Найкраще подорожувати по поліських
пісках по дощі, бо по дощі вода всякає швидко в
пісок, який твердне й коні й віз не стрягають тоді
глибоко в пісок; узимку їздять тут, куди попало,
по замерзлих озерах. Зрештою гляди завваги про
поліські шляхи: Cz. Pietkiewicz: Polesie Rzeczyckie,
cz. I, Kultura materjalna, Kraków 1928 c. 313;
R. Danysz-Fleszarowa: Z letniej włόczęgi po Polesiu
(Ziemia) 1927 c. 424.
2
Бачимо тут наглядно, що Дрочево було
первісно назвою поля, яку опісля перенесено на
село Дрочево, іншими словами назва поля Дрочево
є старша, ніж назва села Дрочево; цей факт вчить
нас дещо, а саме: може неодна неясна назва деяких

інших теперішних місцевостей взяла свій початок
від поля, лісу, сіножатей тощо, а не від чого іншого,
як нераз думають учені.
3
За інформації треба було деяким платити,
передусім хлопцям і дівчатам, старші не вимагали
заплати.
Культура села Дрочево.
А). Будівництво та інвентаризація
житлових будинків.
4
Порівн.: І. Гургула: Пізнаваймо Полісся (Наша
Батьківщина), Львів 1937 с. 248.
5
Порівняй фотокартки № 10. 13; К. Moszyński:
Polesie Wschodnie, Warszawa 1928. рис. 14 і 15.
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6

24
Порівн: Cz. Pietkiewicz (l. c.) с. 276–306;
К. Moszyński: Polesie Wschodnie, Warszawa 1928
с. 104.
25
Порів: Cz. Pietkiewicz (l. c.) с. 187–218;
К. Moszyński: Polesie Wschodnie, Warszawa 1928
с. 82.
26
Порів. Др. В. Кобільник: (l. c.) с. 45–47;
Michał Marczak: Ze spostzreżeń nad Poleszukami
(Ziemia), 1935 с. 136.
27
Порівн.: Cz. Pietkiewicz (l. c.) с. 272, 274;
К. Moszyński: Polesie Wschodnie, Warszawa 1928
с. 87–89.

Порівняй фотокартку № 11.

Б). Хліборобство та інші сумісні роботи.
Порівняй фотокартку № 3; К. Moszyński:
Polesie Wschodnie, Warszawa 1928, рис. 4, с. 58.
8
Порівняй фотокартку № 4; порівняй:
Cz. Pietkiewicz (l. c.) c. 84 К. Moszyński: (l. c.) c. 56, 57.
9
Порівняй: Cz. Pietkiewicz: (l. c.) с. 99: (як
виконують і як виглядають такі страхоподи):
К. Moszyński: Polesie Wschodnie Warszawa 1928 с. 54.
10
Деякі уривки з поліських жнив гляди
фотокартки № 5 і 6; порівняй: К. Moszyński:
Polesie Wschodnie, Warszawa 1928, с. 222/551;
J. St. Bystroń: Zwyczaje żniwiarskie w Polsce,
Kraków 1916, s. 220–238.
11
Тепер майже ніхто не улаштовує обжинків у
Дрочеві, бо навіть найбагатші хазяї нарікають на
лиху землю та лихі жнива й тому багато орного
поля не засівають жодним збіжжям; порівн:
К. Moszyński (l. c.) 1928, с. 223.
12
Гляди фотокартки № 7, 15; порівн:
Др. В. Кобільник: Матеріальна культура села
Жукотина Турчанського повіту, Самбір 1937, с. 84;
К. Moszyński (l. c.) 1928, с. 54, 61/62.
13
Порів: Др. В. Кобільник (l. с.) с. 83.
14
Порівн: К. Moszyński: Kultura ludowa Słowian,
cz. I, Kultura materjalna с. 10, 12, 21, 101; порівн:
Jόzef Obrębski: Dzisiejsi ludzie Polesia (Przegląd
socjologiczny tom IV, Poznań – Warszawa 1936)
с. 432.
15
Порівн. фотокартку № 7.
16
Порівн: Cz. Pietkiewicz: Polesie Rzeczyckie
cz. I, Kultura materjalna, Krakόw 1928, с 64,
примітка 2 і 3.
17
Порівняй фотокартку № 16.
18
Порівняй фотокартку № 9; порів: Из Києва на
Полісся (Наука Вена 1890 ч. 6) с. 334; К. Moszyński:
Polesie Wschodnie, Warszawa 1928 с. 36–48.
7

Г). Ноша.
Порівняй: Др. В. Кобільник: (l. c.) с. 112.
29
Порівн: Polesie ilustrowane – monografja praca
zbiorowa pod redakcją inż. Nelarda, Brzeṡċ n./B. 1923
с. 32; Др. В. Кобільник: (l. c.) с. 135; К. Moszyński:
Polesie Wschodnie, Warszawa 1928 с. 97–103.
30
Порівн: Др. В. Кобільник: (l. c.) фотокартку
с. 139.
31
Як виглядає чоловічий пінджак гляди
фотокартку № 13, жіночий № 10.
32
Такі завої бачимо на фотокартині № 12 і
фотокартині № 11 (у хазяйки).
33
Порівн. фотокартки: № 12, 11, 15, 4.
34
Порівняй фотокартку № 4.
35
Взуття гляди фотокартки: № 12, 13, 17, 9, 7;
К. Moszyński: Polesie Wschodnie, Warszawa 1928
с. 89–90.
36
Діточі одяги гляди фотокартки: № 11, 4.
37
Поліські вишивки гляди фотокартки № 14, 12,
13, 2; M. Marсzak: (l. c.) c. 136; Др. В. Кобільник:
(l. c.) с. 115.
38
Коралі (личменики) у поліських дівчат гляди
фотокартка № 12.
39
Чоловіча фризура, борода тощо гляди
фотокартки № 11, 18, 13, 3.
40
Жіноча фризура гляди фотокартки: № 4, 14.
41
Порівняй: Др. І. Франко: Людові вірування на
Підгірю / Етногр. 3б. том V, 1898 с. 185; M. Marczak:
Ze spostrzeżeń nad Poleszukami (Ziemia) 1935 с. 134.
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28

В). Виробництво
Порівн: Cz. Pietkiewicz (l. c.) с. 263–272;
Др. В. Кобільник: (l. c.) с. 33–45; К. Moszyński:
Polesie Wschodnie, Warszawa 1928 с. 98.
20
Порівн: Др. В. Кобільник (l. c.) с. 135.
21
Порівн: Др. В. Кобільник: (l. c.) c. 25;
К. Moszyński: Polesie Wschodnie, Warszawa 1928
с. 90/91.
22
Коси гострять у Дрочеві не каменем, як деінде
по наших селах, тільки деревяними лопатками,
наче малими праниками: такі лопатки замочують
у воді, опісля посипають лопатку піском і гострять
коси; на думку косарів коса краще гостриться
такою лопаткою, ніж каменем.
23
Порів: Cz. Pietkiewicz (l. c.) с. 172–187;
К. Moszyński: Polesie Wschodnie, Warszawa 1928
с. 86/87.
19

Д). Пожива й напої.
Продаж сушених грибів на поліських базарах
гляди фотокартка № 16.
43
Порівн: Cz. Pietkiewicz (l. c.) с. 105–130;
К. Moszyński: Polesie Wschodnie, Warszawa 1928 с. 64.
44
Порівняй: Др. В. Кобільник (l. c.) с. 143.
45
Порівн: Др. В. Кобільник (l. c.) с. 145.
46
Порівн: Др. В. Кобільник (l. c.) с. 145.
47
Порівн: К. Moszyński: Polesie Wschodnie
Warszawa 1928 с. 66; Др. [В.] Кобільник (l. c.)
с. 146; Cz. Pietkiewicz (l. c.) с. 131–132.
48
Порівн: Др. В. Кобільник: (l. c.) с. 146;
Cz. Pietkiewicz: (l. c.) с. 112.
42
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Е). Сім’я.
Порівн: Б. Д. Гринченко: Словарь української
мови (sub voce) запоїни; М. Брижко: Весілє в
містечку Дубовій Уманського повіту в Київщині
(Мат. до укр. етнології том ХІХ–ХХ) с. 56;
H. Czechowska: Wesele w Rudzku (Materjaly
antropologiczno-archeologiczne i etnograf.) Kraków
1896 с. 20, 21; К. Moszyński: Polesie Wschodnie /
Warszawa, 1928 с. 195, 200; Литвинова Бартош:
Весільні обряди і звичаї у селі Землянці
Глухівського повіту у Чернигівщині (Матеріали
українсько-руської етнології) том ІІІ с. 76.
50
У селі Землянці Глухівського повіту у
Чернигівщині (порівняй: Литвинова Бартош
(l. c.) с. 89) молода йде з старшою дружкою по
селу закликати на весілє усіх родичів і сусідів.
Увійшовши до кожного у хату молода тричі
кланяється у пояс господарям і тричі каже:
«Просить батько і мати, прошу і я до себе на хліб,
на сіль і на весілє». На Гуцульщині (Володимир
Шухевич: Гуцульщина ІІІ часть у Львові 1902
с. 22) весільне запрошення звучить так: «Просили
тато, просили й мама, просить пан молодий і
ми просимо, абисте були ласкаві приходити
сегодне на зачінанє, у вечеріх на заводини –
на весілє».
51
Порівняй: Володимир Шухевич: Гуцульщина,
ІІІ часть у Львові 1902, с. 78; К. Moszyński: Polesie
Wschodnie, Warszawa 1928 с. 193, 203/204.
52
Пірівн: К. Moszyński (l. c.) с. 183, 195.
53
Тепер у Дрочеві скорочено багато давних
весільних звичаїв, причиною цього, як деінде
(М. Брижко: Весілє в містечку Дубовій Уманського
повіту в Київщині: Матеріали до укр. етнології том
ХІХ–ХХ с. 51) є теперішні недостатки й те, що
сільська молодь дуже кепкує з таких людей, що в
сьогоднішних часах улаштовують весілля з усіма
старими обрядами й звичаями.
54
Порівняй К. Moszyński (l. c.) с. 200.
55
По інших селах Полісся, як згадує про це
К. Moszyński: (l. c.) с. 189, 199, 203, обдаровують
свояки молоду пару в часі розподілу обрядового
печива (коровай).
56
Порівн: К. Moszyński (l. c.) с. 189–191, 198,
205.
57
Про хрестини висловлюється Др. З. Кузеля
(Дитина в звичаях і віруваннях українського
народа: Матеріали до українсько-руської етнології
том VІІІ Львів 1906) с. 56 ось як: «Хрестинами
називають пир в честь новородка і поліжниці,
який стрічаємо без виїмка у всіх народів, що
тільки знають обряд хресту. – Наші звичаї не
виказують в основі великих різниць і ріжняться
лише в подробицях». Порівн. К. Moszyński (l. c.)
с. 179/180.

58
Каша старша ніж хліб (Брікнер) має обрядове
значення не тільки на хрестинах, але також на
похороні тощо: порівн: Др. З. Кузеля: Дитина
в звичаях і віруваннях українського народа
(Матеріали до українсько-руської етнології
том VІІІ, Львів, 1906) с. 56; К. Moszyński (l. c.)
с. 179/180; Dr. Adam Fischer: Zwyczaje pogrzebowe
ludu polskiego, Lwów 1921 с. 316/317.
59
Порівняй: К. Moszyński (l. c.) с. 179/180; в
інших селах дають гроші для дитини у колиску; такі
звичаї знають інші слов’яни й німці; у Галичині
і на Угорщині, як згадує про це Др. З. Кузеля
(l. c.) с. 58, збирають також гроші в шклянку, які
мати опісля носить за пазухою, щоб дитина вже
з молоком виссала любов до грошей і через те
пильніше працювала.
60
Інакше по інших селах Полісся, де жодних
пісень не співають на хрестинах (пор. К. Moszyński
(l. c.) с. 180).
61
По інших селах Полісся вмерлу жінку
обмивають й одягають не споріднені з умерлою
жінки, а вмерлого чоловіка не споріднені чоловіки
(порівн: К. Moszyński (l. c.) с. 208).
62
По інших селах цілують покійника в щоку,
в руку, чоло, коліна, стопи, в губи (В. Гнатюк:
Похоронні звичаї й обряди: Етнограф. Збірник
1912, том ХХХІ–ХХХІІ с. 331, 413).
63
Порівн.: O. Schrader- Nehring: Reallexikon
der idg. Akde, Berlin-Leipzig 1917–1923, том І
sub voce: Ahnen Rullus; Др. З. Кузеля: Похоронні
звичаї й обряди (Етнографічний Збірник ХХХІ–
ХХХІІ с. 284, 351, 383, 390, 395, 366, 157, 164;
Володимир Гнатюк: Похоронні звичаї й обряди
(Етнографічний Збірник ХХХІ–ХХХІІ) с. 206,
210, 330; Dr. Adam Fischer: Zwyczaje pogrzebowe
ludu polskiego, Lwów 1921 с. 173, 174, 178, 179;
В. Шухевич: Гуцульщина ІІІ часть Львів 1902
с. 252; К. Moszyński (l. c.) 210; Др. М. Пачовський:
Народний похоронний обряд на Руси Львів 1903
с. 19.
64
Цей обряд пригадує нам старовинноримських жінок, що за гроші плакали на похоронах
(praeficae), порівн: F. Lübkers: Reallexikon des
letassinhen Altertums, Leipzig Bеrlin 1914 c. 167 sub
voce: «Beotattung».
65
По інших селах Полісся (порів. К. Moszyński
(l. c.) 210) миють руки в хаті водою або землею або
снігом в часі повороту з цвинтаря до хати, опісля
змивають лави й вимітають хату.
66
Сьогоднішний народний похорон має
за собою глибоку доісторичну традицію й є
cхрещеним відгомоном різних, раніших і пізніших
погансько-христіянських звичаїв та обрядів:
сьогоднішня стипа (порівн.: К. Moszyński (l. c.)
210), або, як її в інших сторонах українських
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земель називають також комашнею (порівн.:
В. Гнатюк: (l. c.) с. 280, 285, 290, 366; Б. Грінченко:
Словарь української мови, Київ 1909 sub voce:
комашня є тільки рефлексом давньої страви, про
яку згадує Йордан (VI сторіччя н. е): De Gothorum
origine et rebus gestis розділ 49 з нагоди похорону
Аттилі, князя унів, і тризни, про яку пише
Нестор; таку тризну (Ljẃr, certamen, боротьба)
улаштувала княгиня Ольга на гробі свого мужа
Ігоря, якого вбили деревляни (порівн.: A. Fischer
(l. c.) с. 376/377; Др. М. Пачовський: (l. c.) с. 29).
Христіанство ввело на місце тризни поминки, які
наш народ називає стипою, або комашнею. Зміст
поганської страви (тризни) був ширший, ніж
зміст стипи (комашні); страва (тризна) містила в
собі похоронний празник й ігрища і тим самим
пригадувала грецький похоронний обід (Tάyos й
ігрища: Ljẃr), як у Гомера, Одиссея XXII 69 – –;
натомість стипа (комашня) – це тільки похоронний
празник без жодних ігрищ; у деяких сторонах
зустрічаємося крім стипи (комашні) також з
народними забавами, як «грушка» у гуцулів,
«лубок» на Поділлі, «лочатка» на Закарпатській
Україні (порівн.: Др. М. Пачовський: (l. c.) с. 20/21;
В. Гнатюк: (l. c.) с. 227, 238, 292–297, 310–311, 341,
350, 300–302; інколи зустрічаємося теж з танцями в
зв’язку з такими забавами (порівн. В. Гнатюк: (l. c.)
с. 285; Др. М. Пачовський (l. c.) с. 21). Такі забави
й танці мали завдання розвеселити засмучених і
прогнати смерть з хати – (порів.: A. Fischer: (l. c.)
с. 392).
67
Друга стипа в честь покійника відбувається
в інших селах в третій день, у три або шість
тижнів від похорону покійника (порівн.
Др. М. Пачовський (l. c.) с. 29; В. Гнатюк: (l. c.)
с. 310, 345, 352; O. Schrader-Nehring: Reallexikon
deridg. Akde, Berlin, Leipzig 1917–1923, c. 18 § 2.
68
Крім першої й другої стипи місцями
святкують дальші стипи в пів року, в рік, в сім
років по похороні покійника (порівн: В. Гнатюк:
(l. c.) с. 345, 352.
Надто виходять в деякі дні в році з церковною
процесією на гроби й там відправляється панахида
за усіх померших даного села; такими днями
колективного культу покійників є поза Томиною
неділею: Дмитрова, Кузьмина, Михайлова
(навесні), перша Хведорова субота (В. Гнатюк:
(l. c.) с. 397), Зелені свята (В. Гнатюк: (l. c.) с. 337).
По такій панахиді відбувається стипа на гробах
(порівн.: M. Murko: Das Grab als Tisch, Wórter und
Sachen II c. 79–160; A. Fischer: (l. c.) c. 351, 375, 376;
В. Шухевич: Гуцульщина ІV Львів 1904 с. 241).
Деякі вчені приписують деяким строкам
стип символічну й магічну вартість (порівн:
Weinhold K: Die mystische Neunzahl beiden

Deŭtschen: Abhandlungen der kgl. Akademie der
Wissenschaften – Hist. Kl. Berlin 1897/8).
Є). Освіта й віроісповідання.
Про кількість православних поліщуків
у колишній Польщі пише: Michał Marczak:
Ze spostrzeżeń nad Poleszukami (Ziemia) 1935, c. 133
ось що: «Pod względem wyznaniowym na 1, 134,
538 mieszkańcόw blisko 800.000 należy nominalnie
do prawoslawja, w rzeczywistości przyznaje się do
plejady sekt w rodzaju anabaptystów, adwentystów,
subotników, badaczy pisma św. i innych».
70
Секти мали в колишній Польщі свою пресу:
у Кобрині виходив журнал у російській мові:
«Христианський Союз», у Варшаві: «Гостія» й
багато пропагандивної літератури, яку возили по
селах і дешево продавали або даром роздавали;
таку літературу продавали також поза межами
Полісся на інших українських теренах у колишній
Польщі.
Про секти на Поліссі й Волині писав: «Mały
Dziennik» з 16 липня 1938 року с. 4 так: «Sekciarstwo
na kresach wschodnich zatruwa duszę mlodego
pokolenia. Jedna, z plag, która, się daje odczuwać na
Polesiu i sąsiednim Wołyniu jest zgubna działalność
rozmaitych organizacyj sekciarskich. Agitatorzy tych
ugrupowań już od dawna podróżują od wsi do wsi,
rozdają darmo lub sprzedając po nader niskiej cenie
rozmaite sekciarsko – wywrotowe wydawnictwa».
71
Усі ці страви є первісного, збірницькогосподарського походження: порівн.: К. Сосенко:
Культурно-історична постать староукраїнських
свят Різдва і Щедрого Вечера Львів 1928 с. 93, 94;
А. Онищук: Народний Календар, звичаї й вірування
прив’язані до поодиноких днів у році в Зеленци
Надвірянського повіту (Матеріали до української
етнології) т. ХV, 1912, с. 16; М. Крамаренко:
Різдвяні свята в станиці Павлівській Єйського
одділу на Чорноморії (Етнографічний Збірник
НТШ) т. І. у Львові 1895 с. 2; В. Шухевич:
Гуцульщина ІV часть у Львові 1904 с. 10.
72
У інших сторонах ідуть хазяї після вечері
(Новий Рік) у садок і перев’язують перевеслами
плодові дерева для того, щоб багато родили
(В. Доманицький: Народний Календар у Ровенськім
повіті Волинської губернії: Матеріали до укр.
етнології XV у Львові 1912), с. 89; деінде роблять це
на Йордан (А. Онищук: Народний Календар звичаї
й вірування прив’язані до поодиноких днів у році:
Матеріали до укр. етнології том XV 1912 с. 27.
73
Порівняй: М. Крамаренко (l. c.) с. 3.
74
Відповідь на це питання дають нам аналогії
з інших сторін українських земель, а саме: на
підгірю хазяїн зарубує сокиру перед вечерою (на
св. вечір) в горішниій одвірок над хатними дверми,
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78
По інших селах Полісся хлопці перебрані за
діда й різні звірята ходять вечером і ніччю перед
Новим Роком по хатах й улаштовують аматорські
виставки, за які платять їм хлібом, солониною
тощо (К. Moszyński: (l. c.) с. 238 і наступні).
79
Порівняй: Я. Пастернак: Різдво й Новий Рік у
народніх повірях, Життя і Знання 1931 Рік V ч. 4.
с. 97; В. Шухевич: Гуцульщина IV часть у Львові
1904, с. 11.
80
У деяких сторонах називають ніч перед Новим
Роком «багатий вечір» від того, що хазяйки готують
«багату вечеру», опісля ворожать. В. Доманицький
(l. c.) с. 88, 89; порівн.: М. Крамаренко (l. c.) с. 16;
В. Шухевич: Гуцульщина ІV ч. у Львові 1904,
с. 193, 194, 200.
81
В деяких сторонах рахують дівчата на Йордан
паристі й непаристі коли в плоті, щоб виворожити,
чи вони вийдуть замуж за хлопця чи за вдівця, та‑
кож на Щедрівку у вечері хазяїн іде у хлів до худо‑
би й дивиться куди лежать головами тільні корови,
щоб виворожити, чи корова вродить теля рано,
вечером чи ніччю так, як це роблять дрочев’яни в
новорічну ніч; порівн.: М. Вакульчин (l. c.) с. 3.
Кроплять хазяйство свяченою водою на
Йордан і роблять хрестики з муки замішеної
свяченою водою на дверях будинків, щоб «лихе» та
небіщики не мали приступу до хати: Я. Пастернак:
Йордан – Водохрищі Життя і Знання X І937 с. 9;
В. Доманицький: (l. c.) с. 63; А. Онищук (l. c.)
с. 27; М. Крамаренко (l. c.) с. 22; В. Шухевич:
Гуцульщина ІV часть у Львові, 1904, с. 204.
Стреляють з рушниць або пістолетів у часі
водосвяття в деяких селах: Крамаренко (l. c.) с. 23;
В. Доманицький (l. c.) с. 63.
Свячена вода має велику силу, передусім для
того, хто перший її начерпає і вмиє собі нею лице,
голову, руки тощо, щоб не хорувати; тому дуже
часто приходить при такому першому черпані
свяченої води до великої метушні навіть до бійки
тощо: порівн.: М. Крамаренко: (l. c.) с. 21, 22;
А. Онищук (l. c.) с. 28; В. Доманицький: (l. c.) с. 63.
82
Дуже гострі пости, передусім від великого
четверга до свяченого в великодну неділю зберіга‑
ють старші люди на Гуцульщині: порівн.: В. Шу‑
хевич: Гуцульщина ІV ч. у Львові, 1904, с. 211.
Вечером у велику суботу розкладають у деяких
селах традиційний вогонь (багаття) біля церкви
В. Доманицький (l. c.) с. 63.
Поливаний понеділок називають гуцули «во‑
лочільним понеділком» або коротко, «волочіль‑
ником»; у той день обливають передусім хлопці
дівчата зимною водою аж до Томиної неділі; дів
чата дають хлопцям за це писанки, а крім цього
батьки дівчини гостять за це таких хлопців у хаті
і порівн.: А. Онищук (l. c.) с. 41; В. Доманицький
(l. c.) с. 66.
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яка стоїть так аж до нового року, щоб недопустити
до хати нечистого (Др. І. Франко: Людові
вірування на Підгірю: Етнограф. Збірник Том V
1898 с. 204); у селі Ходовичах Стрийського району
застромлюють косу коло полиці за лавою, щоб
мерці не прийшли (Ф. Колесса: Людові вірування
на Підгірю в селі Ходовичах Стрийського повіту /
Етнограф. Збірник том V, Львів 1898 с. 91).
Містика з сокирою, як пояснює К. Сосенко
(l. c.) с. 90 є культом прадідних ловецьких та
господарських практик; порівняй: Я. Пастернак:
Різдво в Мармарощині: Життя і Знання ч. 1. 1935,
VІІІ, с. 4.; Dr. A. Fischer (l. c.) с. 249; К. Сосенко
(l. c.) с. 90.
Хомут, вужище, в інших сторонах ярмо, або
ціла упряж з коня, плуг, борона, леміш тощо –
це експонати хазяйського інвентаря, як основа
хліборобства; порівняй: В. Шухевич: Гуцульщина
ІV часть с. 10; К. Сосенко (l. c.) с. 94/95; Колесса
(l. c.) с. 91. В інших сторонах вводять на св. вечір
до хати вола, корову або коня – на пам’ятку, що
й при народженні Ісуса була також тварина
(Я. Пастернак: Різдво й Новий Рік у народніх
повірях: Життя і Знання 1931 Рік V, ч. 4 с. 97).
75
Так само запрошують мороза на кутю перед
вечерою в Дорогичині на Поліссі (М. Вакульчик:
Різдв’яні звичаї на Поліссі: Жіноча Доля ХІІ, 1936
ч. 1 с. 2, а деінде додають до того запрошення
такі слова: «та не морозь нам телят, ягнят, гусят,
качат тощо» (М. Крамаренко (l. c.) с. 22; порівняй:
К. Сосенко (l. c.) с. 98; В. Доманицький: Народний
календар у Ровенськім повіті Волинської губернії
і Матеріали до української етнології том XV у
Львові 1912, с. 82.
Гуцули запрошують з сокирою три рази на
вечерю градівників, чорнокнижників, планетників,
вовків, медведів, лисів і кінчать запрошення
такими словами: «Йик ви не ставили си на су тайну
вечеру, йик не маєте моци йивити си на Різдво і на
Великдень, так абисте не мали моци, ані волі тої
мині що злого зробити в хіторі моїм. Йик вас тепер
не видно, не чути, так аби вас не було чути та не
було видно через цілий рік».
Опісля запрошують трикратно бурю й кінчать як
попереднє запрошення (В. Шухевич, Гуцульщина
ІV часть у Львові, 1904 с. 12); І. Гургула: Різдвяні
народні звичаї і вірування (Жінка) 1935 ч. 1, с. 4.
76
Це все вказує на те, що Різдво є також святом
домашних тварин; в інших сторонах з кожної страви
набирає хазяїн потрохи у корито, домішує до того
трохи муки або грису, солить і дає кожній худобині
покушати «Тайної вечері»; опісля благословить
худобу тим способом, що доторкається хлібом до
голови худоби (Сосенко: (l. c.) с. 95/96).
77
Порівняй: В. Шухевич: Гуцульщина ІV часть,
у Львові 1904 с. 17.
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83
Празник пастухів (день пастухів) відомий нам
також з інших сторін: порів.: А. Свєнціцька: День
пастухів: Матеріали до етнології й антропології том
XXI–XXII частина І – Збірник праць присвячений
пам’яті В. Гнатюка, Львів 1929 с. 297.

ються вони на вроджені й учені відьми: вроджені
походять від відьми матері, вчені – це такі, що
навчилися тієї професії по народженні (В. Гна‑
тюк: Купанє й паленє відьм у Галичині: Мате‑
ріали до української етнології XV, Львів 1912
с. 189).
86
Так думають у Дрочеві, в інших сторонах
пізнають відьми по інших знаках (В. Гнатюк:
(l. c.) c. 178); відьми й чарівниці не люблять, щоб
їх пізнавано (A. Fischer: Czarownica w dolinie
nowotarskiej c. 11).
87
В інших сторонах забезпечуються перед
відьмами таким способом, що обсипують
стайні диким маком і зарубують поріг стайні
(Я. Пастернак: Різдво й Новий рік у народніх
повірях: Життя й Знання, 1931–1932, V, ч. 4, с. 97;
В. Шухевич: Гуцульщина ІV, 1904 с. 11; A. Fischer
(l. c.) c. 349, 351; інші способи проти відьми
читаємо у І. Дмитровича (Свято Іванової ночі в
Саджаві: Життя і Знання ч. 7–8, с. 199).
88
Декуди бояться відьми більше по смерті,
ніж за життя (В. Гнатюк: Похоронні звичаї й
обряди: Етногр. зб. XXXI–XXXII, 1912 c. 414;
Ф. Коковський: Боротьба з відьмою: Життя і
Знання, VIII, 1935 ч. 11, с. 316).
89
Український народ вірить більше у силу злих
духів, ніж добрих: на першому місці є чорт, якого
сили народ боїться і його іменем часто проклинає.
Вірування у чорта має глибоку традицію за собою,
яка має свій початок у дохристіянських часах
(Д. Бандрівський: Дещо з народних вірувань
Самбірщини, Життя і Знання XI 1938 ч: 10. с. 280;
Я. Пастернак: Чорт у народніх віруваннях. Життя і
Знання Х 1937 ч. 10 с. 296).
90
Порівняй: здачу знахарства іншій людині
(В. Гнатюк: Похоронні звичаї й обряди: Етнограф.
Збірник ХХХІ–ХХХІІ Львів 1912 с. 408).
91
Порівняй: A. Fischer: Czarownica w dolinie
nowotarskiej, Lwów, 1927, с. 10.
92
Подібний символічний звичай палення
відьми існує також в Углянах район Пружани на
Поліссі (К. Moszyński: Zwyczaje świetojańskie na
wschodniem Polesiu (Nadbitka), Kraków 1929 с. 80;
К. Moszyński: Polesie Wschodnie, Warszawa 1928
с. 220). Сьогоднішний символічний звичай палення
відьми слід уважати як залишок або відгомін
давного дійсного палення відьм, яке випереджали
різні розсліди, доходження та тортури з боку
церковних та світських судів (В. Гнатюк: Купанє
й паленє відьм у Галичині: Матеріали до укр.
етнології ХV у Львові 1912 с. 188, 189, 190, 194;
A. Fischer: Czarownica w dolinie nowotarskiej Lwów
1927, c. 3). Деякі аналогії цього звичаю зустрічаємо
також в інших народів Азії та Африки (В. Гнатюк
(l. c.) с. 180, 192, 194).

Ж). Вірування.
У всіх примітивних народів, як стверджують
Шрадер і Нерінг, є глибоко вкорінене вірування,
що небіжчики довго тиняються по цьому світі й
можуть помагати або шкодити людям (О. Schrader –
O. Nehring: Reallexikon der indogermanitchen
Altertums – Kunde, Band I Berlin, Leipzig 1917–
1923, с. 36; зокрема вірить у це слов’янський
світ В. Гнатюк: (l. c.) с. 207, 208, 287; A. Fischer
(l. c.) с. 325; ходять передусім такі небіжчики, що
залишили якісь важні, неполагоджені справи на
цьому світі, а дальше великі грішники або такі, за
якими хтось дуже тужить (В. Гнатюк (l. c.) с. 382;
Др. З. Кузеля (l. c.) с. 163). Щоб переконатися, чи
небіжчик ходить, посиплюють хату у Вербівці
Теребовельського району в ночі попелом
(В. Гнатюк: (l. c.) с. 377); на другий день рано
дивляться, чи є які сліди на тому попелі: якщо є
сліди – це доказ, що небіжчик ходить, якщо нема
жодних слідів, небіжчик не ходить.
Корисний вплив небіжчиків на живих людей
проявляється в тому, що вони дальше цікавляться
долею деяких живих осіб і їм помагають: так
небіжка-мати приходила до своєї дитини та
випитувала її, чи люди роблять їй (дитині) кривду,
інша мати кормила або колисала дитину тощо
(В. Гнатюк: (l. c.) с. 209, 368, 378, 386; A. Fischer
(l. c.) с. 324; є також місцями вірування, що така
дитина швидко вмирає: В. Гнатюк: (l. c.) с. 378.
Шкідливий вплив небіжчиків на живих
людей має місце тоді, коли небіжчики докучають
живим людям і їх різними способами страшуть
(В. Гнатюк: (l. c.) с. 368; A. Fischer: (l. c.) с. 325).
Щоб утруднити доступ небіжчикам до хати й
то передусім таким, що докучають, відганяють їх
різними способами; тут згадаю тільки про найваж‑
ніші: коли небіжчик докучає родині, треба хату – го‑
ворять люди – обсолити свяченою сіллю, в гріб його
забити осиковий кілок (В. Гнатюк: (l. c.) с. 368); в
інших сторонах, як наприкдад у селі Ходовичах
Стрийського району відганяють небіжчиків маком
і роблять це так, як пише (Др. І. Колесса: Галицькоруські народні пісні з мелодіями: Етнограф. Збір‑
ник, XI, Львів 1901) с. 248: «Вслід за винесеною
домовиною сиплють маком, щоби небіжчик тіль‑
ки тоді приступив додому, коли визбирає всі зерна
маку», порівняй: A. Fischer: (l. c.) с. 348, 349, 351.
85
Відьми – це звичайні жінки наділені надпри‑
родною силою, якої не мають інші жінки; поділя‑
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nie Polacy, choć każda z tych nacyj wpisnje ich
na swoje konto... Niewątpliwie gwara poleska
stanowi obecnie odcień bialoruszczyzny ze znaczną
domieszką języka maloruskiego na poludniu i około
25 % języka polskiego w gwarze dorosłych. Ale już
u doroslającej młodzieży, ktόra przeszła szkoł język
zawiera 40–50 % polszczyzny. Czy wobec tego za
jedno ćwierćwiecze Polesie nie słavne się polskim
obszarem gwarowym, takim na wschodzie, jak
Kaszubski na północy, a podhalański na południu?»
Інакше дивився на поліщуків «Mały Dziennik»,
який 26 липня 1938 року написав ось що:
«Wielokrotnie zdarzał się, że chłopi szczegόlnie w
wojewόdztwie poleskim i wołyńskim znali docładnie
historię Szewczenki, Chmielnickiego, ale nie mogli
nic powiédzieć o Warszawie, czy Gdyni».
Таких і тим подібних голосів про поліщуків
у колишній Польщі можна ще більш навести,
одначе наведені вистачають також на доказ, що
погляди поляків на поліщуків не були згідні й
послідовні.
96
Тому я вважаю такий погляд, як (Wiek Nowy
28.VIII.1938 с. 4: «Dziwny Kraj i dziwni ludzie –
Polesie nie chce turystów»: w reportażach z Polesia
«Wileńskiego Slowa» spotykamy się z faktami
rzucającymi szczegόlne światlo na umyslowość
tamtejszej ludności. Jest ona przedewszystkim
krajnie niegościnna… Nie chcą sprzedać mleka,
a jak sprzedają to drożej znacznie niż żydam.
Odpіęrzają się od turystόw jak od złodzieji. Murzyni
mniej się boją białych niż Poleszucy ludzi nie w
tapciach – щонайменше за дуже тенденційний
й односторонний, якого жодним способом
узагальнювати не можна: зрештою порівняй
статтю І. Гургули (Пізнаваймо Полісся: Наша
Батьківщина ч. ІІ з 1937 р. с. 245 – –.

ІМ

Ф

Е

93
Порівняй: В. Гнатюк: Похоронні звичаї й об‑
ряди: Етнограф. Збірн. 1912, ХХХІ–ХХХІІ с. 299,
318, 346, 403.
94
А. Онищук: Останки первісної культури
у гуцулів (Матеріали до української етнології,
том ХV Львів 1912, с. 162 (село Зелена
Надвірянського повіту).
95
Що поліщуки є переважно українцями, у те
здається, ніхто з українців не сумнівається й тому
доказів на це не треба.
Інше було становище загалу поляків, які,
як стверджують це деякі виняткові поляки, не
мали ніколи ясної програми в етнічних справах
колишньої східньої Польщі: свідчить про те хоч
би такий дрібний факт, що 1920 року оголошувано
державні польські розпорядки на Поліссі на
польській і білоруській мовах, як би українців,
на Поліссі зовсім не було (Polesie ilustrowane –
monografia praca zbiorowa pod redakcją inz. Nelarda,
Brześć nad Bugiem 1923 с. 33, 38).
Але на цьому не кінець; поляки дуже часто
ставили питання, чи поліщуки є білорусинами,
чи українцями (Józef Obrębski: Problem etniczny
Polesia: Sprawy narodowościowe Х (1936) с. 1) i по
довгих міркуваннях доходили до таких висновків:
«W każdym razie tak jak jest obecnie, ludzie Polesia
w swej przeważającej masie nie są ani Ukraińcami
ani Bialorusinami. Przestają być Poleszukami, stają
się ludem bez ojczyzny» (J. Obrębski: (l. с.) c. 21:
«Michał Marczak: Ze spostreżeń nad Poleszukami
(Ziemia) 1935» c. 132, пише так: «Któż to jest
Poleszuk? Jakiej narodowości?» і дає там таку
відповідь: «On sam (scilicet поліщук) tego nie wie
i w roku 1931 wpisało się 63 % jego wzpółziomków
w odpowiedniej rubryce narodowościowej jako
“tutejsi”, a więc nie Ukraińcy, nie Bialorusy i
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ОРИГІНА ЛЬНІ НАРОДОЗНАВЧІ
ДОСЛІДНИЦЬКІ РАКУРСИ
Мирослав Попович
Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних
вик ликів / Г. Бондаренко ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – К. : ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. – 226 с. + 23 іл.
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культурології читачів: кожного цікавить, яка
відмінність у поведінковій культурі між мол
даванами й українцями, українцями і литов
цями тощо. Відповідь на ці та подібні питання
легше шукати не в історико-культурних дже
релах, а в безпосередньому досвіді співжиття
народів, у їхніх сусідських взаєминах, у тому
числі й конфліктних.
Мене цікавив навіть не цей бік справи.
Останнім часом ми засвоюємо відносно нові
класифікаційні норми національного виміру
соціальних процесів, зокрема уточнюємо по
няття «нація», розрізняючи політичну націю і
етнос, себто націю етнічну. Здається, усі кри
терії лежать на поверхні: політична нація ото
тожнюється з громадянством, етнічна нація,
або етнос, – із традиційною (етнічною) куль
турою. Отже, що таке етнос? Що таке етнічна
культура і чим вона відрізняється від культур
інших типів (наприклад, від професійної)?
Цими абстрактними питаннями керувався
і я, розгорнувши книжку Г. Бондаренко: щодо
глобалізаційних викликів, то тут, здавалося
мені, усе більш-менш зрозуміло, а от що таке
етнокультура – не завжди. Мушу зізнатися,
що відірватися від книги я не зміг, поки не про
читав її до кінця. Чесно кажучи, я не на всі свої
питання знайшов відповіді, але, як мені зда
ється, став краще розуміти, про що йдеться і в
якому напрямі слід шукати.
Інтерес до змісту цього невеликого видання
зумовлений насамперед зацікавленістю мате
ріалом, який у ньому висвітлено. Передусім
навіть не власне фактами, а діяльністю людей,
адже саме їхній закоханості в справу та упертій
працездатності ми завдячуємо своїм знанням
про життя наших пращурів. Хочеться насам
перед сказати добрі слова колегам-етнологам,

На перший погляд, праця Галини Бон
даренко – досить спеціальне дослідження,
предметом якого є не просто етнокультура, а
переважно етнокультура на маргінесі основ
ної етнічної української території, на так зва
них лімінальних зонах, – інакше кажучи,
етнокультура порубіжжя. Автора цікавить
передусім культура території, на якій здійсню
ються безпосередні контакти українців з їхні
ми сусідами, – Воронежчини, Кубані, Литви
та ін. Слід зазначити, що за радянської влади
подібна тематика була на межі дозволеного,
адже про рубежі між росіянами й українцями
і думати не годилося. Однак існує ще й за
гальний інтерес, який приваблює далеких від
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форми весілля, як і структура погребального
обряду, і інші звичаї та обряди, що через них
плине наше життя, можуть бути нижчими і ви
щими, а можуть бути просто різними. Книга
Г. Бондаренко дозволяє сформувати загальне
розуміння того, чим є етнокультура взагалі.
У всьому її різноманітті й багатстві. І хто хоче
з’ясувати для себе, які саме поведінкові норми
й обряди об’єднують нас, зближують україн
ців з іншими, дозволяють піднятися над вузь
кістю й закритістю зашкарублого поділу на
своє і чуже, пережити любов до того кращого
й сильнішого, що спонукає людину до єднан
ня зі своїм ближнім і дальнім, – той найкраще
засвоїв усе те високе, що нагромадила його на
ція, його національна культура.
Яка нація – нація-етнос чи нація-грома
дянство? Мабуть, протиставлення тут не ма
ють сенсу. Ідеться про одне й те саме – про
почуття високої культури, для яких чужим
було в давнину й залишилося сьогодні все те,
що принижує людину, її людську гідність, –
чи йде воно від давніх стереотипів, чи містить
ся в глобальному виклику.
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попереднім поколінням і сучасним, за їхню ко
пітку працю, завдяки якій по крихті вдалося
зберегти безцінну інформацію про культурні
форми повсякденного буття наших предків.
Сказавши «предків», мимоволі зупиняєш
ся, адже у фізичному сенсі люди однієї з нами
нації, чи то політичної, чи то етнічної, за не
великими винятками, не належать до однієї з
нами «крові». Що ж змушує відчувати спорід
неність, спільність долі, охопленість одними й
тими самими емоціями (чи, краще, однією емо
цією «належності до...»)? «Чуття єдиної роди
ни», так яскраво висловлене нашим поетом за,
здавалося б, зовсім невідповідних обставин?
Почуття, яке так щиро виразила одна з учас
ників Майдану, цитована Г. Бондаренко? І чи
належать ці чуття до нації як політичної спіль
ноти, або ж вони характеризують етнос, що
ніби отримав нове життя?
А чи слід вибирати одну з багатьох мож
ливих відповідей? Мені замолоду запала дум
ка, сформульована тоді ще дисидентом Іваном
Дзюбою: думка про те, що існує культура
національних почуттів. Побутові культурні
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ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ
ПОЛЬСЬКИХ У ЧЕНИХ
Ольга Поріцька
Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku /
pod redakcją Wojciecha Lipińskiego. – Warszawa : WUW, 2014.
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знаний не тільки в Польщі, але й в Україні.
У процесі польових досліджень учених ціка
вили як сучасний побут, господарське життя
національних меншин у його різноманітнос
ті, народна архітектура, іноді повернення до
традиційних, призабутих за радянських часів
занять (наприклад, вівчарства), так і зміни в
самоідентифікації в час активних глобаліза
ційних процесів.
З певними змінами український Буджак
зберіг свою національну палітру. Структура
населення задністрянської частини Одещи
ни, за даними останнього перепису населення
(2001), виглядала таким чином: українці –
40 %, болгари – 21 %, росіяни – 20 %, мол
давани – 13 %, гагаузи – 4 %, представники
інших народів – 2 %. Найбільш «балкан
ський» район Одещини – Болградський, де
проживають представники народів, які мігру
вали сюди з Балканського півострова: понад
45 тис. болгар, 14 тис. гагаузів і 1600 албанців
становлять 80 % мешканців цього терену.  
Одним з перших у польській літературі цей
край згадував Юзеф Ігнацій Крашевський
у нарисі «Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i
Budżaku» – як «землю ногайців або буджаць
ких татар» («буджак» з турец. «кут»). У роз
відці Іги Ціхонь «Географія тотожності. Істо
рія, зміни кордонів і етнічності в Буджаку», що
входить до збірника, розглянуто в історично
му аспекті формування національної палітри
межиріччя Прута і Дністра. Найчисленнішою
національною меншиною Буджака є болгари,
тому не дивно, що їм присвячено найбільше ста
тей. Серед них, зокрема, такі розвідки: «Бол
гарські переселенці в нових умовах Південної
Бессарабії у першій половині ХІХ ст.» Олек
сандра Ганчева (єдиного представника Украї
ни у групі дослідників); «Бесарабські болгари

Польська етнологічна наука здавна, при
наймні з кінця ХІХ ст., вирізнялася інтере
сом до вивчення не тільки теренів Польщі,
але й сягала своїми зацікавленнями далеко за
її межі. Цього року вийшла друком колектив
на монографія, присвячена Одещині, а саме
Буджаку, – терену сучасної України, мало
відомому польському читачеві, – «Bałkany
na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z
ukraińskiego Budziaku». Дослідники приділили
увагу побуту колишніх переселенців з Балкан
ського півострова, які вже понад два століття
живуть на Півдні України, покинувши свою
батьківщину з різних причин. Цей регіон, на
думку колег з Польщі, повен архаїзмів, мало
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які підлягали вивченню, підбирали за такими
критеріями, як проживання болгар в україн
ському оточенні, змішане співжиття болгар і
гагаузів у поселеннях, дослідження збереже
ності самоідентифікації представників різних
етнічних спільнот у різнорідному, переважно
українському, оточенні.  
Показово, що фінансування експедицій
здійснювалося Інститутом етнології та куль
турної антропології Варшавського університе
ту, згодом – за рахунок гранта Міністерства
науки та освіти Польщі. Така співпраця освіт
ніх установ і Міністерства дає плідні резуль
тати і може слугувати прикладом для органі
зації етнологічних дослідницьких проектів і в
Україні.
На нашу думку, ознайомлення наукової
громадськості України з поглядом іноземців
на українські внутрішні міжетнічні проблеми
буде цікавим і повчальним, а спосіб організації
(гранти) експедицій слід брати на озброєння й
вітчизняним освітньо-науковим установам.
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і Болгарія» Уршулі Камінської; «Школа та
національне самовизначення в багатонаціо
нальному середовищі на прикладі болгар Бол
градського району в Україні» Вероніки Поль
ковської. Не обійшли увагою дослідники й
міжетнічних взаємин у  регіоні, цьому питанню
присвячено статтю Матеуша Клоса «Про жор
стку дружбу двох народів: аналіз гагаузькоболгарських стосунків у Буджаку». Актуаль
ною залишається проблема взаємодії мови й
самоідентифікації народу, на що звернув увагу
своєю розвідкою «Функціонування гагаузької
мови і її значення для самоідентифікації гагау
зів українського Буджака» Яцек Червінський.
Одну статтю у збірнику присвячено албанцям,
які проживають у цьому краю (0,2 % населен
ня) – «Албанці в Жовтневому – контексти
етнічності» Аліни Качмарек. Статті ґрунту
ються на матеріалах польових досліджень
2008–2013 років студентів Варшавського
університету за темою «Задунайські пересе
ленці в Буджаку». Сітку населених пунктів,
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Борисенко В. Культура повсякдення села Хижинці (1950–1960-і рр.). – К. :
Дуліби, 2014. – 144 с. – (Серія «ХХ століття крізь шпарини пам’яті»).
Гримич Г. Усна історія села Тарасовичі (1940–1950-і рр.). – К. : Дуліби,
2013. – 96 с. – (Серія «ХХ століття крізь шпарини пам’яті»).
Горбняк Т. В. Давня Бакота : літературно-художнє видання. – Кам’янецьПодільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 160 с.
Куриляк С. Моє село (Тур’є Буського району на Львівщині) / наукова
апробація і вступне слово Р. Кирчіва ; упорядкув., підготовка текстів і
примітки В. Дяківа. – Л. : Інститут народознавства НАН України, 2010. –
144 с.

Хижинці в 1950–1960-х роках; спогади кан
дидата філологічних наук, професора Галини
Гримич про воєнні та повоєнні роки в зато
пленому сьогодні Київським водосховищем
селі Тарасовичі; науково-популярна розвідка
провідного фахівця з рекреації Національ
ного природного парку «Подільські Товтри»
Тараса Горбняка про село Бакота на півдні
Хмельницької області, яке, як і Тарасовичі,

За останні чотири роки українська на
родознавча наука збагатилася кількома на
уковими й науково-популярними виданнями,
що стосуються локальних досліджень одного
села. Серед них – студія доктора історичних
наук, провідного наукового співробітника
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
Валентини Борисенко, присвячена аналізу
повсякдення українського колгоспного села
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зникло на дні водосховища; фольклорно-ет
нографічний опис багатолітнього каторжа
нина, патріота своєї землі Степана Куриляка
про село Тур’є на Львівщині.
Ці жанрово різнорідні видання мають одну
дуже важливу спільну характеристику: кожен
із зазначених авторів написав про рідне село.
Такий аналіз дає змогу розкрити особливості
народної традиційної культури, побуту, світо
бачення мешканців, так би мовити, із середи
ни, розповісти читачеві про події і духовні
переживання своїх односельчан не просто із
чужих розповідей, а з власних спогадів чи опо
відей рідних людей 1.
Найновішим у пропонованому переліку є
дослідження Валентини Борисенко. Праця
ґрунтується на матеріалі, зібраному автором
за допомогою методів інтерв’ю та безпосе
реднього спостереження в рідному селі. Це
етнографічний нарис про село Хижинці на
Вінниччині, яка відома своїми садами, пасі
ками, культурою господарювання. Автор на
магається збагнути, що залишилося від давніх
традицій і промислів, як вони співіснували із
соціалістичними нововведеннями, якими були
будні і свята людей у повоєнному селі.
Книга поділена на дев’ять основних розді
лів, присвячених господарюванню та побуту
селян, житлу, одягу, традиційній їжі та системі
харчування, святково-обрядовій їжі, святам та
дозвіллю, вихованню дітей, сімейній обрядо
вості, народному лікуванню. Довідуємося, що
мешканці до сьогодні пам’ятають назви сортів
яблунь, груш, слив. З плодів цих дерев роби
ли сухофрукти, які складали основну статтю
прибутку майже кожного селянина в Хижин
цях. Вражає, що лише одних яблунь було по
над 20 сортів, серед яких багато із цікавими
поетичними діалектними назвами: папіровка,
денешта, ренета зелена, антонівка, ренета
золота, пепенка, сіра, зимня, корнилівська,
щітина червона, шафран, кальвін білий,
макова ренета, семеренка, таролька, гусак,
ляльківська, олександрівка, циганка, книш
та ін. (с. 27–28). Крім того, говірка села бага
та на численні мікротопоніми, зокрема назви
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кутків: Чапля, Бевзівка, Галайдівка, Поліщуківка, Бойчуківка, Баранівка, Копичина,
Зеленківка, Шайдівка, Джурівка, Дзюбівка, Шлях (с. 21). Студія містить цінні записи
фольклорної спадщини села, зокрема весільні
пісні, колядки. Вагомим позитивом праці є
багатий ілюстративний матеріал – фотографії
мешканців с. Хижинці в різні роки.
Книга «Усна історія села Тарасовичі» – це
щирі, досить детальні, часто вражаючі спогади
про важкі воєнні та повоєнні роки села на Дні
прі. Автором-упорядником видання є донька
Галини Гримич – доктор історичних наук,
професор Марина Гримич. Матеріал зібрано
за допомогою шести глибинних інтерв’ю з пані
Галиною, здійснених у 2009 та 2013 роках, і
видано без запитань інтерв’юера. Упорядник
слушно зазначає: «Книга Галини Гримич по
казує життя таким, яким воно було насправді.
Адже і в війну, і в голодні повоєнні роки люди
не лише страждали, не лише убивали одне од
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ти нагло. Отак не боліла вроді, нічого – одна
вмирає, друга. Це, видно, стрес був. <...> Не
хворіли, нічого... Лише чуємо, що: та померла,
та... отак шість чи може й десять. Ти знаєш?
Зовсім молодих. Зовсім молодих вдів. От»
(с. 73–74). І таких зворушливих, незабутніх
історій у виданні чимало.
Книга Тараса Васильовича Горбняка, ак
тивного екскурсовода, справжнього патріота
свого краю, «Давня Бакота» – це підсумок
багаторічної роботи дослідника над історією
рідного села. Матеріалом для студії стали ар
хівні документи, історичні видання, численні
інтерв’ю пана Тараса зі своїми односельцями,
багатьох з яких сьогодні вже немає на цьому
світі. Книга складається із тринадцяти розді
лів, які розкривають історичні події, описують
господарську і громадську культуру села, його
рослинний і тваринний світи, фольклорну
спадщину, розповідають про видатних уро
дженців Бакоти. Характерними рисами цього
села, що вплинули на його формування й роз
виток, стали три основні фактори – на місці
Бакоти люди поселилися дуже давно, оскіль
ки воно було сприятливе для проживання;
тут від незапам’ятних часів існував скельнопечерний монастир, який зберігся донині як
історична пам’ятка; це було прикордонне село,
що вплинуло на його історію та заняття меш
канців. Книга В. Горбняка особливо цінна,
оскільки сьогодні його рідне село затоплене
Дністровським водосховищем і залишилося
лише в спогадах колишніх мешканців, а ще –
на світлинах, якими багато ілюстровано ви
дання.
Книга Степана Куриляка (1927–2006)
про село Тур’є на Львівщині побачила світ
уже після смерті автора. Вона з’явилася
завдяки ідеї доктора філологічних наук,
професора Романа Кирчева, який дору
чив кандидатові філологічних наук Воло
димиру Дяківу, землякові Степана Ку
риляка, упорядкувати надісланий йому
1996 року матеріал. Це спроба історикокраєзнавчої, етнографічної, фольклористич
ної характеристики села Тур’є. Видання скла
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ного, вони ЖИЛИ. Життя продовжувалося,
і ми часто не бачимо в мемуарній літературі
життя. А воно тут є: і сумне, і веселе, і жор
стоке, і добре» (с. 5).
Спогади поділено на такі тематичні роз
діли: «Дніпро», «Ліс», «Село», «Вуличні
імена», «Хата», «Одежа», «Як “спасались”
в голодні роки», «Хазяйнування», «Сільські
професії», «Здоров’я», «Німці», «Німчури»,
«Мужики», «“Перемиті” дівчата», «Вдови»,
«У клубі», «На кладці», «Повоєнне весілля»,
«Сільські вчителі», «Сільські трагедії». Зага
лом книга читається на одному диханні, вра
жає точністю, правдивістю, глибиною подачі
історичного матеріалу. Особливо запам’ятався
розділ «Вдови», присвячений жінкам, які му
сили продовжувати жити після втрати чолові
ка. Інформантка пані Галина дуже панорамно
зображає повоєнне життя вдів: «Вони виря
дяться, бідні, у свої красиві наряди, які є, оце
вийдуть, сядуть на тому, на піску, там десь на
вигоні сядуть. Нема, ну нема нікого, сядуть
між собою, поспівають, завжди сумних-сум
них таких пісень співали, от. <...> Я прига
дую, що стали вмирати ці вдови. Стали вмира
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дається з двох основних частин. Перша –
історичні та етнографічні відомості про село,
а саме: опис весілля, народних страв, основ
них будівель, шляхів, географічних об’єктів,
а також списки осіб – громадян села, які за
гинули у Другій світовій війні, зазнали ре
пресій у повоєнні роки. Друга частина – це
збірка гаївок (мелодії і тексти), весняних об
рядових календарних пісень краю – загалом
15 текстів, названих автором «Тур’янські галі
(гагілки)». Музична частина дослідження
дає матеріал для опису жанрової системи
музичного фольклору села, ознайомлює чи

тача з місцевою інструментальною тради
цією музикування, описує етноінструмен
тальний репертуар.
Маю надію, що рецензовані видання ста
нуть прикладом для наслідування для бага
тьох народознавців-патріотів у різних куточках
України. Як слушно зазначає Роман Кирчів у
передмові до студії Степана Куриляка, «в ми
нулому такі опрацювання були в нас рідкістю,
а в радянський час вважалися дрібнотем’ям, не
вартим серйозної уваги» (с. 5). Отже, така ро
бота сьогодні актуальна й потрібна.

Важливо зауважити, що такі дослідження
сьогодні набули актуальності і в інших країнах,
про що, зокрема, свідчить робота міжнародного
наукового форуму – ІІ Всеросійського конгресу
фольклористів у Москві, який відбувся в люто‑
му 2014 року, де саме локальним дослідженням

було присвячено доповіді одразу на трьох секці‑
ях – «Локальні традиції і культури: сучасні до‑
слідження», «Вивчення механізмів формування
локальних традицій і культур у ХХІ столітті»,
«Традиційна культура в умовах міжетнічних кон‑
тактів».
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З ПОЛЬОВОЇ СК АРБНИЧКИ
БІЛОРУСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ
Світлана Маховська
Вясельная традыцыя Гомельшчыны (фальклорна-этнаграфічны зборнік) /
укладанне В. С. Новак ; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. –
Мінск : Права і эканоміка, 2011. – 485 с. – (Серыя «Гуманітарныя навукі»).
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філологічних наук, фольклорист, завідувач
кафедри білоруської культури та фольклорис
тики Гомельського державного університету
ім. Франциска Скорини (далі – ГДУ). Сфера
її інтересів – регіонально-локальна специфіка
обрядових явищ у білоруському фольклорі; до
слідження народної міфології білорусів; біло
руські міфологія і фольклор у контексті тради
ційної культури східних слов’ян 3. Окреслені
уподобання дослідниці є переконливим свід
ченням того, що робота в полі є невід’ємною
складовою як її наукової діяльності загалом,
так і білоруського фольклористично-етноло
гічного осередку зокрема.
У пропонованій книзі презентовано польо
ві записи з весільної обрядовості населення
Гомельської області Білорусі (Брагінського,
Буда-Кошельовського, Вєтковського, Го
мельського, Добруського, Єльського, Жит
ковицького, Жлобінського, Калинковицького,
Кормянського, Лельчицького, Лоєвського,
Мозирського, Наровлянського, Октябрського,
Петриковського, Річицького, Рогачовського,
Свєтлогорського, Хойницького та Чечерсько
го районів). Переважна більшість записува
чів – студенти, що, очевидно, свідчить про
багаторічний досвід ГДУ щодо організації та
проведення студентських фольклорно-етно
графічних практик. Фіксація опублікованих
матеріалів, згідно з паспортними даними, від
бувалася впродовж 1992–2005 років. Най
старший з опитаних респондентів 1894 року
народження, а наймолодший – 1959. Таким
чином, хронологія побутування записаних мо
лодими дослідниками весільних традицій май
же повністю охоплює ХХ ст.
Вступну частину видання складають три
статті («Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці

Попри наявність численних праць із по
льової фольклористики та етнографії (як тео
ретичного, так і прикладного характеру) 1,
«живий» експедиційний матеріал продовжує
вражати науковців своєю унікальністю, що
разу демонструючи самобутність тієї чи іншої
складової народної культури. Зокрема, поза
конкуренцією залишається існуюча наратив
на база з весільної обрядовості, активне фор
мування якої було розпочато дослідниками
поля ще в другій половини ХІХ ст. 2 і триває
до сьогодні. Книга, що наразі стала об’єктом
рецензування, є типовою для подібних ви
дань. Укладачем фольклорно-етнографічних
матеріалів, покладених в її основу, є Валенти
на Станіславівна Новак – професор, доктор
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Зроблені в різних районах Гомельської об
ласті записи весільної обрядовості дозволяють
дійти висновку про типовий для Полісся ха
рактер весільного сценарію та пісенного репер
туару, а також про специфічні локальні прояви
весільної традиції. Хоча структура полісь
кого весілля особливо й не відрізняється від
загальнобілоруського, однак простежується
картина його широкої варіативності не тільки в
межах окремих районів, але й у сусідніх селах.
Строкатий характер весільної традиції, напов
нений у кожному конкретному випадку непо
вторним змістом, підтверджує самобутність
весільного жанру щодо певного географічного
району.
Об’єктивний факт побутування регіональ
них особливостей весільних традицій Білорусі
дає також підстави констатувати, що це саме та
природна форма, у якій існує білоруське весілля
в цілому. Регіональні відмінності стосуються як
структури весілля білорусів, так і окремих об
рядових елементів, пісенного супроводу, сис
теми міфологічних уявлень та повір’їв. У всіх
районах Гомельщини, як і Республіки загалом,
традиційне весілля складається з таких обрядо
вих частин, як «сватанне», «заручыны», «збор
ная субота», «пасад», «каравай», «вясельнае
застолле ў хаце жаніха і нявесты», «пасля
вясельная частка». Водночас більшість із за
значених етапів характеризується схожістю зі
структурними компонентами весілля, виявле
ними на теренах Українського Полісся 4. Тому
пропоновану книгу цілком виправдано можна
вважати цінним джерелом інформації для до
слідників весільної обрядовості по обидва боки
українсько-білоруського кордону.

Актуальные проблемы полевой фолькло‑
ристики. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. –
Вып. 2. – 280 с.; Глушко М. С. Методика польового
етнографічного дослідження : навч. посіб. / Ми‑
хайло Степанович Глушко. – Л. : ВЦ ЛНУ ім. Іва‑
на Франка, 2008. – 288 с.; Поле : збірник наукових
праць з історії, теорії та методології польових
досліджень : у 5 т. / [наук. ред. Марина Гримич ;
упоряд. О. Брайченко, М. Гримич, С. Жовтий]. –
К. : Дуліби, 2014. – Т. 1. Вступ до спеціальності. –
2014. – 320 с.; ін.

Труды этнографическо-статистической
экспедиции в Западно-Русский край, снаряжен‑
ной императорским Русским Географическим
Обществом. Юго-Западный отдел. Материалы
и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубин‑
ским. – Т. 4. Обряды: родины, крестины, свадьба,
похороны. – С.Пб. : Типография В. Киршбаума,
1877. – С. 679–696; Жизнь и творчество крестьян
Харьковской губернии. Очерки по этнографии
края / под ред. В. В. Иванова. – Х. : Издание
Харьковского Губернского Статистического Ко‑
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вясельнай традыцыі Гомельшчыны: сватанне»,
«Мясцовая спецыфіка вясельнай абраднасці
Гомельшчыны (на матэрыялах фальклору Го
мельскага, Брагінскага і Веткаўскага раёнаў»,
«Паслявясельная частка Гомельшчыны:
рэгіянальна-лакальныя асаблівасці»), при
свячені відповідно передвесільному, власне
весільному та післявесільному циклам обрядо
вості Гомельщини. Зауважимо, що відсутність
чіткої передмови стосовно особливостей упо
рядкування збірника створює певні незруч
ності. Правомірним видається розташуван
ня польових записів за структурною схемою
весілля відповідно до районів, розміщених в
алфавітному порядку. Однак у межах самих
районів важко визначити, за яким принципом
(за абеткою, хронологією тощо) згруповано
інтерв’ю – наративи з різних сіл мають довіль
ну послідовність, що певною мірою ускладнює
пошук необхідних матеріалів.
Викликають низку питань і особливості
фіксації та відтворення наративів. Сучасні до
слідники фольклорної трансмісії наполягають
на збереженні текстів у їхньому автентичному
вигляді, максимально наближеними до живого
побутування в природному середовищі. Сти
лістичний аналіз наведених записів дозволяє
припустити, що в пропонованому збірнику
тексти подано або словами записувача, або в
дещо трансформованому вигляді, на що вка
зують збереження прямого порядку слів у ре
ченнях, відсутність частих повторів та вигуків,
якими зазвичай сповнене мовлення носіїв на
родної культури. Проте ці спостереження аж
ніяк не впливають на загальне позитивне вра
ження від рецензованого збірника.
1

2
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Рецензії та огл яди

2 ч. – Ч. 2. Слово и текст в философии, богосло‑
вии, культурологии. Художественный текст в со‑
временном научном знании. Сучасныя напрамкі
літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / под общ.
ред. В. Н. Калмыкова, И. И. Морозовой. – Гомель :
УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004. – С. 314–320; Новак В. С. Перспектывы палявой фалькларыстыкі /
В. С. Новак // Комплекснае даследаванне фальк
лору і этнакультуры Палесся : матэрыялы ІІ Між‑
нар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф.,
14–15 крас. 2005 г., Мінск / рэдкал. Васіль Ліць‑
вінка (уклад.) [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ,
2005. – С. 215–221; Новак В. С. Традыцыі Вясель‑
най абраднасці Заходняга Палесся / В. С. Новак //
Социально-экономическое и историко-культур‑
ное развитие Полесского региона в ХХI веке :
материалы Международной науч.-практ. конф. –
Пинск : КУП «Пинская региональная типогра‑
фия», 2006. – С. 214–216; Новак В. С. Асаблівасці
міфалагічнага светапогляду жыхароў ГомельскаБранска-Чарнгаўскага памежжа / В. С. Новак //
Проблемы славяноведения : сб. науч. ст. и ма‑
териалов. – Брянск : ООО «Ладомир», 2008. –
Вып. 10. – С. 281–289; Новак В. С. Каляндарнаабрадавы фальклор Гомельшчыны : манаграфія :
у 2 ч. Ч. 1 / В. С. Новак. – Гомель, 2009; Новак В. С.
Рэгіянальны кампанент у сістэме выкладання
дысцыпліны «Фалькларыстыка» / В. С. Новак //
Научно-методическая конференция «Актуальные
вопросы научно-методической и учебно-органи‑
зационной работы: инновационное управление
вузом на основе системы менеджмента качества»,
Гомель, 11–12 марта 2010 г. : [материалы] : в 3 ч.
Ч. 2 / редкол. : И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. –
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – С. 279–282.
4
Пашкова Г. Т. Етнокультурні зв’язки україн‑
ців і білорусів Полісся. На матеріалах весільної
обрядовості / Г. Т. Пашкова ; АН УРСР, Інсти‑
тут мистецтвознавства, фольклору та етнографії
ім. М. Т. Рильського ; [відпов. ред. А. В. Орлов]. –
К., 1978. – 118 с.; Несен І. І. Весільний ритуал
Центрального Полісся: традиційна структура
та реліктові форми (середина ХІХ – ХХ ст.) /
І. І. Несен ; Міністерство України з питань над‑
звичайних ситуацій та у справах захисту насе‑
лення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Центр захисту культурної спадщини від над‑
звичайних ситуацій, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України, Державний музей народної архі‑
тектури та побуту України. – К. : Центр захисту
культурної спадщини від надзвичайних ситуа‑
цій, 2005. – 280 с. : іл.
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митета, 1898. – Т. 1. – 1012 с.; Очерки народного
быта (Из этнографической экскурсии 1901 г. по
Ахтырскому уезду Харьковской губернии) про‑
фессора Н. Ф. Сумцова. – Х. : Типо-Литография
«Печатное дело», 1902. – С. 1–26; Абрамов И. С.
Черниговские малороссы: Быт и песни населе‑
ния Глуховского уезда (Этнографический очерк) /
Иван Спиридонович Абрамов. – С.Пб. : ТипоЛитография В. О. Пастор, 1905. – 41 с.; ін.
3
Новак В. С. Традыцыі вясельнай абрадавай
паэзіі на Тураўшчыне / В. С. Новак // Наследие
Кирилла Туровского и современная общественнокультурная жизнь. Материалы научной кон‑
ференции. – Гомель : Ротапринт типографии
БелГУТа, 1994. – С. 65–67; Новак В. С. Палес‑
кае вяселле: традыцыі мінулага і сучаснасць /
В. С. Новак // Гомельшчына: старонкі мінулага.
Нарысы. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1996. –
Вып. 2. – С. 178–183; Новак В. С. Ідэя шлюбу ў
веснавой каляндарна-абрадавай паэзіі / В. С. Но‑
вак // Трэція навуковыя чытанні, прысвечаныя
Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы навуковай
канферэнцыі. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны,
1997. – С. 101–104; Новак В. С. Аб традыцыях вя‑
сельнай абраднасці беларусаў і рускіх / В. С. Но‑
вак // Духоўная і культурная спадчына беларуска‑
га Палесся. Матэрыялы навуковай канферэнцыі
(18–19 верасня 1997 года). – Гомель : ГДУ імя
Ф. Скарыны, 1998. – С. 159–169; Новак В. С. Шлюб‑
ная сімволіка валачобных песень / В. С. Новак //
Чацвёртыя навуковыя чытанні, прысвечаныя
Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы навуко‑
вай канферэнцыі. – Гомель, 1999. – С. 177–185;
Новак В. С. М. Доўнар-Запольскі і традыцыі вясель‑
най абраднасці Палесся / В. С. Новак // Даследчык
гісторыі трох народаў: М. В. Доўнар-Запольскі :
зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў. –
Гомель-Рэчыца : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2000. –
С. 150–166; Новак В. С. Лакальнае, рэгіянальнае,
агульнанацыянальнае ў каляндарна-абрадавым
фальклоры Гомельшчыны : аўтарэф. дыс. …
докт. філал. навук : 10.01.09 / Новак Валянціна
Станіславаўна. – Мінск, 2002. – 40 с.; Новак В. С.
Мясцовая спецыфіка вяселля Гомельшчыны /
В. С. Новак // VI Навуковыя чытанні, прысве
чаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка
НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча (Гомель,
23 мая 2003 г.) : зб. навуковых артыкулаў /
гал. рэд. А. А. Станкевіч. – Гомель : УА «ГДУ
імя Ф. Скарыны», 2003. – С. 367–373; Новак В. С.
Аб вясельных традыцыях усходніх славян /
В. С. Новак // Слово в культуре. Сб. науч. ст. : в
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Movna Uliana. Candlemas Candle: Ukrainian Ritual Context and Role Functions. The article carried out the special
research of the sign functionality of wax candle in the context of the Ukrainians’ observing the Candlemas. Among the ritual
objects which have acquired the various ceremonial, magical, protective, and curative meaning throughout long-lasting historical
tradition of their using, a wax candle occupies almost the first place by its status of using. The fire of wax candle was an initial
sign of life-giving and healing energy of Sun and its rays, a symbol of vital energy, fertility, and purification. The ancient people
perceived a Fire as a living creature which comes into being, grows, lives, dies, and then regenerates again – the features that
allow assuming that a Fire is an earthly incarnation of Sun, an upshot of a Divine Act. Wax candle as an embodiment of
Celestial Fire, luminary Sun, warmth and light played a considerable role in ceremonial existence of Ukrainian peasantry, being
a widely asked-for ritual object, an indispensable attribute of a number of family, calendar and occasional ceremonies, religious
practices, oblations, everyday and sacral magical actions, – thus, it customarily accompanied all the vital turning points which
were comprehended and actualized solely within the scope of ritual. Since olden times being considered as a holy and sacrificial
creation in many cultural traditions, a wax kept a deal of the magical properties bestowed upon him by Demiurge.
In the course of consolidation of the Christian world outlook, the wax got a new connotation – an offering to the Christian
Creator. It began to be used as an offering especially pleasant to God: none of divine services could take place without wax
candles. Candle being a sign of spirit, bright spiritual light and purity in darkness of ignorance was considered to be one of major
Christian symbols. The candles were mostly made and sanctified in a church prior to the important annual holidays (Christmas,
Candlemas, Easter, and Transfiguration), so they were given the names in keeping with the ones of holidays themselves –
respectively, the Christmas, Candlemas, Easter, and Transfiguration candles.
The author ascertains a high semiotic status of Candlemas candle as a projection of Sun, a transmitter of cathartic fire force,
which is called for protecting the quick from the magic breath of death while defending the dead from the dark forces of Evil,
a mediator between the terrestrial and the ulterior, a symbol of Light, a luciferous principle which is able to withstand the Evil,
and a creature blessed by God, an efficient apotrope.
Keywords: Candlemas candle, wax, fire, ritual context.

ІМ

Shcherbak Inna. Zakarpattia in the XXth Century: A View of Eyewitness. Ukrainian Zakarpattia is a historical
and ethnographic area with various ethnic and ethnographic traditional-living realities and cultural mutual influences, which
being taken together form a distinctive ethnographic profile of Zakarpattia. At the same time, in this complex aggregate of
cultural intersections, layers and influences one can clearly distinguish a  substrate of ethnocultural unity and community of
the Transcarpathian Ukrainians (or, as they recently called themselves, – Ruthenians) with the mainland of other Ukrainian
people.
Lately, both ethnology in particular and the social sciences and the humanities in whole have been employing further the
anthropological approach to studying the facts and phenomena with the fortunes of people as a subject object of scientific
interest, while the subject of scientific research shifts from the study of depopulated social structures to a human being as a
subject of all social formations. A research trend quite common nowadays in the humanities and social sciences is oral history
with a person’s individual experience as a principal subject. Its main research method is an interview by which it is similar in
its specificity to other liberal arts: sociology, psychology, cultural anthropology, and ethnology. This methodology permits a
researcher to attract a new category of sources to analysis, in particular – diaries, memoirs, biographies, etc. At the current
stage of the national ethnology development, promising are the interdisciplinary studies at the joint of oral history and ethnology.
The oral history research methods are the basis for the studies undertaken by the NASU Institute of Art Studies, Folklore
and Ethnology Department Ukrainian Ethnological Centre in its research project Ethnographic Profile of Modern Ukraine,
the materials for which commenced being collected last year.
The article gives one of the texts recorded during the auctorial field research in the Carpathian region’s urban-type community
Vylok (Vynohradiv District) in November 2012 from Lenio Mykhaylo Yuriyovych (born in 1911). This is a narrative interview
resembling the story of one’s life without an interviewer’s intrusion who gives only a general trend of narration which is expected.
Through the loose exposition of a narrator’s vital events, first in his memory associatively emerge those episodes which have the
greatest subjective value that allows revealing the sense-forming points for building his biographical narrative.
Keywords: oral history, narrative interview, Zakarpattia.
Husakov Volodymyr. Social View on Irrigation Construction as a Cause (From Central Asian Tradition). Due to
rigorous climate and ecological living conditions in Central Asia, local people were constrained to create various types of the
irrigation works. All of them were intended for conveying water to the lands located far from the lakes and rivers, to the villages
and towns, over the mountains, hills and deserts. The local technologies of water discovery and water supply developed in the
Middle Ages extended to be used till the modern times. Owing to regional political and geographical isolation and technical
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stagnation issuing from it, those irrigation and land melioration methods kept their currency for so long. The biggest water mains
like the Dargom canal and some others still function.
Sharp contradictions between weakness of traditional regional societies – agricultural, rural or urban (mahalla or guzar)
communities, and the construction technologies gave rise to scientific dispute on the ways how far those surface and underground
water mains were built. Many prominent orientalists considered that their construction was impossible without slave labour
exploitation. The scholars like B. Andrianov or S. Tolstov who underwent a lot of historical and ethnographic field research in
the region were confident in the necessity of bringing slaves (prisoners of war, inferiors, debtors, etc.) in on labour.
Other researches, and the article’s author included, believe that construction of the hydrotechnical structures always was a
display of common consciousness, connections of efforts for achieving socially necessary objects.
While disclosing Central Asian traditional way of living, the author tries to give the examples from different periods of the
region’s existence. Such kind of historical and comparative method illustrates striking invariability of behavioural stereotypes of
Central Asian population, immutability of the in-use life test technologies, as well as the public formats of its organization. It
is thus necessary to mean that a lot of such lower (primary) forms of sociality, for example, mahalla organization, still survive
quite well.
Keywords: irrigation construction, irrigation works, traditional society, Central Asia, archaic forms of sociality.
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Shcherban Olena. Figuline in Ukrainian Traditional Culture of Nourishment through the Lenses of the Varvara
Shchelokovska Research Study. The article analyzes the Varvara Shchelokovska article Food and Drink of the Lesser
Russian Peasants, Along with Some Concomitant Customs, Beliefs and Tokens. It has been concluded that this is one of the
earliest attempts of studying figuline in household use, the first in-depth description of the folk culture of nourishment of the
late XIXth century Kupyanshchyna population. The work of Varvara Shchelokovska is also the first one where there is such a
detailed and complex description of the Ukrainian folk cuisine, including descriptions of the products used being treated and
uncooked, the holiday and everyday dishes and beverages, the methods of their serving. There has been given hitherto the most
detailed enumeration of pottery used in a Ukrainian family in everyday life. The study also reflects some features of Ukrainian
nature, the conventions at a table (on weekdays and holidays), the proverbs relating to dishes and drinks, food in general, the
individual elements of rituals, particularly parturient rites. This research is one of the few studies, which describes the pottery not
detached from people's life, but in the context of its practical use. It is also important that the study presents invaluable material
of regional level, which permits using it as a source of comparisons. It has been concluded about a high standard of information
value and scientific rigour of the Varvara Shchelokovska analyzed work.
Keywords: Ukraine, Ukrainians, Kupyansk District, earthenware, tradition, culture of nourishment.

ІМ

Tkachenko Viktor. Easter Egg Decorating and Easter Eggs of the Village Hladkovychi, Ovruch District, in the
first Quarter of the XXth Century (After the Archival Sources). In the late XIXth – early XXth centuries, the interest
in studying the local history and culture considerably increased. It was due to emergence of various scientific associations at
this time. One of those was the Society of Volyn Explorers in Zhytomyr, which brought together people regardful of regional
ethnographical studies: scholars, amateur ethnographers and others.
Among the local population, the Volyn Museum was quite popular, which successfully took advantage of the relations
with the community in the work of replenishment of their collections. Among the most significant arrivals, it is worth noting
two collections of Easter eggs from P. Abramovych handed over to the Museum’s ethnographic department, one of which
consisted of 147 pieces in 1914.
The workers of the Society have developed a programme of exploring Volyn, including its Easter eggs. There were several
types of questionnaires sent to informants on behalf of the Society of Volyn Explorers. They pointed out that any information
regarding the topic in question, and negative one included, could be important. The programme’s authors noted that amongt
the people common were, apart from the Easter eggs, krashanky (painted eggs), variegated kapanky (dropped eggs), painter’s
eggs, skrobanky (driapanky) [scratched eggs (scrabbled eggs)], and the cloistral ones as well; they also needed to be collected
and described according to the. It was also asked to send to the Museum both Easter eggs and pictures of ornaments to them.
At the end of the questionnaire the instructions were given about how one should pack them while submitting to the Volyn
Central Museum.
During 1909–1913 these questionnaires were sent about to the teachers of public schools, specialized schools and theological
seminaries, as well as to the volost boards of administration, priests and private individuals.
As of today, the Rylskyi IASFE Archival Scientific Funds of Manuscripts and Audio-Recordings keep 162 questionnaires
with the facts on Easter egg decorating over 1909–1913 and one covering 1925, from the village Hladkovychi.
In 1915, the Volyn Central Museum stored 1345 specimens of the Easter eggs, painted eggs, maliovanky (farbovanky),
among which were seven Hladkovychi’s pieces.
It should be noted that in 1924 V. Kravchenko also developed a new programme on collecting the Easter eggs, with the
work under which being divided into trends of their research. It was programme after which the ethnographic study group
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of the teachers from the village Hladkovychi composed of Ya. Biloshytskyi, N. Nikonchuk and S. Panasenko has collected
information on the Easter egg decorating in this village and has sent it to the museum.
In 1925, in the village Hladkovychi, the same Ya. Biloshytskyi, at the price of 11 kopecks apiece, bought the Easter eggs
with the names: skosa rozha; bokova rozha; Bozha rosa (materi Bozhoyi rosa) [God's Dew (Dew of God's Mother)]; lisovaya
koroleva (Forest Queen); and povna rozha (full mallow), and sent them to the Volyn Museum.
In the first quarter of the XXth century, the Easter egg decorating was quite wide-spread phenomenon in Ukrainian village.
Particularly, we see that the eggs from the village Hladkovychi have come to the collection of Volyn Museum over the period
under consideration. The materials collected in this village by the members of local study group on the Easter egg decorating
considerably enrich the information storage about this kind of folk art on Ovruchchyna.
Keywords: Easter egg decorating, Hladkovychi, archives, ethnographic study group, questionnaires.
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Polek (Momot) Tina. History of Studying the Rural Youth in the Slavic Countries. The main focus of the article is
on history of researching the rural youth in the Slavic countries: Russia, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, and
former Yugoslavia. All the countries in discussion belonged to the parties of the Socialist camp in the Soviet times and therefore
had the similar socio-economic conditions. Besides that, all the examined countries are traditionally agrarian by their nature
with a specific mental peasant setup; hence, whether modern rural youth still remains the carrier of this mentality or not is still
an interesting issue.
By exemplifying each individual country, there has been given a characterization of a level of knowledge development
regarding rural youth, and there have been guggested the most significant works and projects on the topic under discussion. A
special attention is paid to migration of rural youth to cities and its stay in the space of city.
It can be seen that the rural youth studies have been undertaken in the context of a number of various social disciplines,
namely: rural sociology, urban sociology, youth sociology, ethnography (ethnology), and the cultural studies. It is absolutely
important to observe the dynamics of actualization of the rural issues proper since this indicates not only the economic processes
but also the nation-forming ones which require searching for the authentic culture and world outlook.
The analysis of the topic’s research historiography has shown that in separate countries, one can observe not only a heightened
interest of scholars in researching the problems of rural youth, but also a cooperation of scientific institutions and government
when the research study of youth realities becomes the basis for further public policy in this sphere.
Keywords: rural youth, Slavic countries, sociology of youth, rural sociology, migration, urban lifestyle, identity, values.

ІМ

Hanus Dzvenyslava. Rituals of Ensuring a Child’s Future Wealth at Christening Observed by the Population of
Western Ukrainian Borderland. The paper analyzes the main ways of influencing future welfare of a child, including rites of
magical nature that have formed for this purpose among the population of the Western Ukrainian borderland.
The source base of the study was the field materials collected in such historical and ethnographical border areas like
Volyn, Nadsiannia, Boykivshchyna and Lemkivshchyna.
Taking into account the fact that bread and money have long been thought the main attributes of wealth, there considered
the rituals aimed at presenting a baby with money and regaling the guests with bread. The role of a midwife and godparents and
the specificity of motivations (material support of a child or charge for provided services) in the ritual of collecting money for a
child have been determined. There is also a description of the performances of various rituals involving godparents, in particular
the rite perepii performed according to the formula: horilka (booze) → money.
There have been investigated the local differences of the ritual of regaling the guests with porridge and the specifics of
payment for it (porridge → money). It should be noted that this ritual has completely disappeared till now: the population has
retained only the rite of collecting money on a plate without cooking porridge. There has been also given a characterization of the
rite with a flower, which involved selling a specially made flower to guests (flower → money). The features of realization of the
bread-related customs within the parturient ceremonies are described as well. Those are: bringing bread to a church along with
a baby, and solemn ceremony of bread sharing among the guests at christening.
Thus, the festive meal among the population of the Western Ukrainian borderland was one of the points of giving a
child the desirable future.
Keywords: baby, christening, money, bread, porridge, flowers, midwife.
Ivanchyshen Vitaliy. From the History of Studying the East Podillia Stonecutting (XIXth – Early XXth
Centuries). The article deals with the analysis of historiographical base of stonecutting on the territories of Eastern Podillia
through the XIXth –early XXth centuries.
The author accentuates that in the early to mid-XIXth century, within the framework of Romantic studies, the historical
and ethnographical research of the preserved Cossack tombs started (the works of A. Skalkovskyi, N. Vertyliak, and
D. Yavornytskyi).
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In the mid-XIXth century, the Russian imperial government established the Russian Geographical Society, and later –
its Southwestern Division, with their activities resulting in accumulation of huge amount of regional ethnographical material,
including the documents covering the problem of stonecutting craft. The Works by P. Chubynskyi have acquired the biggest
value as a result of investigations.
In the last third of the XIXth century, beginning with setting up of the Provincial Statistical and Historical-Archaeological
committees on Podillia, there started thorough exploration of the region and publication of ethnographic materials in the columns
of the launched periodicals: Surveys of Podillia Province, 12 issues of The Works, and Podillia Eparchial Bulletin.
In the early XXth century, under the aegis of government, there were published the periodicals which presented the
activities of local authorities in organizing and enhancing the efficiency of domestic craft industry, especially in the First World
War conditions.
The integrated study of handicrafts and trades on Podillia was related to the activities of the local (Zemstvo) administration,
which aimed at the thorough research of the crafts and industry system with detecting its main priority guidelines and assessing
the scope of economic profit for the state. The most valuable is a special research of Yu. Aleksandrovych, who could gather and
analyze the material from different fields of purpose and usage of stone wares. It is also worth paying attention to the scientific
works of K. Shyrotskyi and N. Hryhoriyiv.
Thus, it should be mentioned that through the XIXth – early XXth centuries, with the aid of the organizations created by
the Russian government, as well as of the Zemstvo administration, there accumulated, classified and published a huge amount of
ethnographical materials which laid down the foundations for researching the stonecutting on the territories of Eastern Podillia.
Keywords: stone, stonecutting, tombs, cross.
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Holovko Olexandr. Historiography of Problems of Interethnic Interaction on Ukrainian-Moldovan Borderlands.
The study of interethnic interaction on Ukrainian-Moldovan borderlands, despite its obvious topicality, hitherto has not become
the direct object of research. The ethno-contact areas, which are significant in territorial aspect and connected by common
origin (Ukrainian-Russian, Ukrainian-Belorussian frontiers, etc.), are the priority for the Ukrainian ethnologists, but the rest
of ethnic frontiers is still disregarded.
The researchers undertaking the ethnographic research of certain areas of Ukrainian-Moldovan borderlands (e.g.,
Bessarabia or Podillia), considered the ethnocultural mutual influences between adjacent ethnic groups only indirectly. In spite
of this, the information component of their research is important for the scientific study of the issue.
The objective of this paper is a historiographical analysis of the problems of interethnic interaction on Ukrainian-Moldovan
borderlands, particularly in scope of the Middle Over Dnister Lands, where the Podillia Ukrainians and Moldovans of
Bessarabia contact.
Having carried out a review of the works in chronological order, we distinguished several stages of ethnographic study of the
region, identified the research centres and major trends of investigation, submitted a brief description of the papers’ content and
outlined the prospects of further studies.
The first stage of the issue's studying is the historiography of imperial time, which investigated the southern borders of the
Russian Empire with the view of developing the principles of their governance. The studies of this period contain a lot of factual
information that can be used in conjunction with other written documents and sources.
The second stage is represented by the Romanian historiography of the interwar period. Despite the bias of the studies, the
authors first examined the issue of ethnocultural interaction between Ukrainians and Moldovans, as well as the problems of an
ethnic minority’s assimilation by an alien majority.
The third phase of studying is represented by the Soviet period, when ethnic mutual influences have become one of the
main trends of historical research. The papers of scholars of this time contain interesting facts, which, however, are considered
from the Marxist point of view and therefore have a lot of inaccuracies. The special studies on the ethnoculture of Moldovans or
Ukrainians give a significant array of information with an issue of interaction being appeared in context.
The modern Ukrainian and Moldovan historiographies are the last stage of the issue's researching. Taking into account
the papers’ research area, we distinguish three research centres – Chisinau Centre of Ukrainian Studies, and the ethnological
departments of the Odesa and Chernivtsi national universities.
In conclusion, we note that the problem of interethnic interactions on Ukrainian-Moldovan borderlands is still sparsely
investigated and therefore requires an additional investigation.
Keywords: borderlands, ethno-contact area, Middle Over Dnister Lands, interethnic mutual influences.
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