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Вельмишановний пане Миколо!
Інститут мистецтвознавства, фольклорис‑

тики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України сердечно вітає Вас зі славетним юві‑
леєм – 80‑річчям! 

Ваш життєвий і науковий шлях розвивався в 
умовах складного й суперечливого ХХ століття, 
і Ви, долаючи всі труднощі та перешкоди, зумі‑
ли спрямувати свої наукові здібності, невсипущу 
енергію пошуку й осягнення, розвитку та утвер‑
дження на українознавчу проблематику. Хоча 
Ваше життя й діяльність знайшли прихисток на 
Пряшівщині, проте вони належать і Україні. 

Ваш ґрунтовний науково‑творчий доробок 
як відомого в Україні та Словаччині вченого‑
українознавця та суспільно‑громадського ді‑
яча вже давно гідно ввійшов до скарбниці сві‑
тової науки та культури. Дивовижна кількість 
праць, що висвітлюють важливу проблематику 
з пи тань літературознавства, фольклористики, 
крає знавства, історії, мистецтвознавства, – 
рясний науковий ужинок на життєвій ниві. 

Наполегливо ідучи складною науковою 
стезею, Ви завжди залишалися Людиною, 
маючи власні незламні переконання та віру в 
справу всього Вашого життя. Із честю викону‑
ючи свою місію, Ви заслужили глибоку поша‑
ну серед усієї наукової громадськості України 
та світового українства. 

Сьогодні ми щиро пишаємося тісною 
дружньою співпрацею з Вами, пане Миколо, 
і сподіваємося, що вона й надалі міцнітиме та 
збагачуватиметься новими здобутками в ім’я 
української науки та культури!

Нехай щастить Вам, дорогий ювіля‑
ре, у всіх намірах та задумах, доброго Вам 
здоров’я, духовних злетів, невичерпної жит‑
тєвої енергії, плідної праці та людського щас‑
тя! Нехай наступні роки й майбутні дороги, 
як і пройдені, повняться світлими радісними 
подіями та новими звершеннями, нехай бере‑
же Вас доля, а життя буде щедрим і багатим 
на добро! На многії і благії літа!

На вшанування видатного україніста  
Миколи Мушинки

http://www.etnolog.org.ua
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Вельмишановний Михайле Петровичу!
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етно логії ім. М.  Т. Рильського НАН України щиро 

вітає Вас, видатного українського народознавця, 
доктора історичних наук, професора, громад‑

ського діяча, зі славним ювілеєм!
Ваша ґрунтовна й плідна наукова та пе‑

дагогічна діяльність вражає відданістю 
справі, високим професіоналізмом та непо‑
хитною громадянською позицією. З гідніс‑
тю виконуючи свою місію, Ви заслужили 
глибоку пошану всієї наукової спільноти 

України, не лише даруючи українському на‑
родові знання та досвід, а й подаючи приклад 

вірного служіння Вітчизні.
Пишаємося тісною співпрацею з Вами і споді‑

ваємося, що вона й надалі міцнітиме та збагачувати‑
меться новими здобутками!

Зичимо Вам, шановний ювіляре, щедрої долі на добре 
здоров’я, довгі роки щасливої та успішної праці, духовних злетів і потужної життєвої енергії! 

З роси та з води!

До славного ювілею

http://www.etnolog.org.ua
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Розвиток української етнологічної науки 
сучасності неможливо уявити без Михайла 
Петровича Тиводара – поважного вченого, 
доктора історичних наук, професора, педаго‑
га, викладача Ужгородського університету, 
громадського діяча. Він народився 7 лютого 
1936 року в мальовничому селі Бедевля на За‑
карпатті. Здобувши середню освіту, вступив 
на історичний факультет Ужгородського уні‑
верситету, який закінчив 1958 року. Працю‑
вав учителем у середній школі, однак прагнен‑
ня до науки було таким великим, що молодий 
дослідник вирішив удосконалити свої знання 
й успішно склав іспити до аспірантури Інсти‑
туту мистецтвознавства, фольклору та етно‑
графії АН УРСР (нині – Інститут мистецтво‑
знавства, фольклористики та етнології НАН 
України), яку закінчив 1965 року. З вересня 
1966 року й до сьогодні працює на історично‑
му факультеті Ужгородського університету. 

У 1994 році захистив докторську дисер‑
тацію за спеціальністю «Етнологія». Упро‑
довж 2001–2004 років Михайло Петрович 
очолював кафедру історії стародавнього світу 
і середніх віків. Саме в ці роки він уперше в 
Україні підготував навчальний посібник із 
загальної етнології українською мовою, який 
витримав уже три перевидання (1998, 2004, 
2010). До цього всі виші України користува‑
лися підручниками, які видавали в Росії. У по‑
сібнику М. Тиводара здійснено новий підхід 
до висвітлення культури народів світу, пору‑
шено дискусійні питання розвитку етнічних 
спільнот, уточнено й поглиблено підходи до їх 
класифікації. Посібник і тепер є найґрунтовні‑
шим виданням з питань загальної, або, як ще її 
називають, «зарубіжної» етнології.

За плечима вченого чимало експедицій, 
етно графічних практик зі студентами, органі‑
зованих ним науково‑практичних конферен‑

цій, значний доробок наукових праць, великий 
життєвий досвід педагога. Михайла Тиводара 
без перебільшення можна назвати справжнім 
патріотом Закарпаття і його найвидатнішим 
дослідником. 

Неабиякий вплив на формування поглядів 
молодого етнолога мав його вчитель – відомий 
письменник Федір Потушняк. Він учив його 
пізнавати й любити рідний край, бути виваже‑
ним у науковій діяльності. З поваги до свого 
вчителя Михайло Петрович написав моно‑
графію «Життя і наукові пошуки Федора По‑
тушняка» (Ужгород, 2010). Ніколи не забував 
етнолог і свого коріння, початкової родинної 
школи, рідного села. Тому зовсім не випадко‑
во написав досить ґрунтовне дослідження, яке 
розкриває історичне минуле рідного села Бе‑
девля на Тячівщині. У 2013 році вийшла друком 
його книга «Історія села Бедевля».

Звісно, головною є робота вченого зі 
студентами, яких він виховує в дусі патрі‑
отизму до своєї Батьківщини, учить бути 
об’єктивними науковцями, справедливими й 
чесними людьми. Як викладач (за спогада‑
ми його студентів), він дуже вимогливий, але 
водночас, у разі потреби, завжди зрозуміє 
студента й допоможе. Особ ливо уважно пе‑
дагог ставиться до проведення етнографічної 
практики, під час якої навчає студентів куль‑
тури поведінки з інформаторами, відповідної 
етики у ставленні до старших людей. Допома‑
гає опанувати методику збору польового етно‑
графічного матеріалу та глибше пізнати власне 
коріння. Приділяє увагу й такому питанню, як 
оформлення та збереження записів. На основі 
зібраних польових матеріалів професор органі‑
зовує науково‑практичні конференції для мо‑
лодих учених, де вони можуть розкрити свій 
науковий потенціал. Це і є істотна допомога 
становленню науковців нової генерації.

видатний учений Михайло тиводар
(до 80-річчя від дня народження)

Валентина Борисенко
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й до сьогодні працює на історично‑

М
й до сьогодні працює на історично‑

му факультеті Ужгородського університету. 

М
му факультеті Ужгородського університету. 

У 1994 році захистив докторську дисер‑МУ 1994 році захистив докторську дисер‑
тацію за спеціальністю «Етнологія». Упро‑Мтацію за спеціальністю «Етнологія». Упро‑
довж 2001–2004Мдовж 2001–2004 рокіМроків Михайло Петрович Мв Михайло Петрович 
очолював кафедру історії стародавнього світу Мочолював кафедру історії стародавнього світу 
і середніх віків. Саме в ці роки він уперше в Мі середніх віків. Саме в ці роки він уперше в 
Україні підготував навчальний посібник із МУкраїні підготував навчальний посібник із 
загальної етнології українською мовою, який Мзагальної етнології українською мовою, який 
витримав уже три перевидання (1998, 2004, Мвитримав уже три перевидання (1998, 2004, 
2010). До цього всі виші України користува‑М2010). До цього всі виші України користува‑
лися підручниками, які видавали в Росії. УМлися підручниками, які видавали в Росії. У

одара здійснено новий підхід Модара здійснено новий підхід 

студентами, яких він виховує в дусі патрі‑Мстудентами, яких він виховує в дусі патрі‑
отизму до своєї Батьківщини, учить бути Мотизму до своєї Батьківщини, учить бути 
об’єктивними науковцями, справедливими й Моб’єктивними науковцями, справедливими й 
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на історичний факультет Ужгородського уні‑

Ф
на історичний факультет Ужгородського уні‑

. Працю‑ Ф. Працю‑
вав учителем у середній школі, однак прагнен Фвав учителем у середній школі, однак прагнен‑ Ф‑
ня до науки було таким великим, що молодий Фня до науки було таким великим, що молодий 
дослідник вирішив удосконалити свої знання Фдослідник вирішив удосконалити свої знання 
й успішно склав іспити до аспірантури Інсти‑ Фй успішно склав іспити до аспірантури Інсти‑
туту мистецтвознавства, фольклору та етно‑ Фтуту мистецтвознавства, фольклору та етно‑

нститут мистецтво Фнститут мистецтво‑ Ф‑
вства, фольклористики та етнології НАН Фвства, фольклористики та етнології НАН 

патріотом Закарпаття і його найвидатнішим 

Ф
патріотом Закарпаття і його найвидатнішим 
дослідником. 

Ф
дослідником. 

Неабиякий вплив на формування поглядів 

Ф
Неабиякий вплив на формування поглядів 

молодого етнолога мав його вчитель

Ф
молодого етнолога мав його вчитель
письменник Федір Потушняк. Він учив його 

Ф
письменник Федір Потушняк. Він учив його 
пізнавати й любити рідний край, бути виваже

Ф
пізнавати й любити рідний край, бути виваже
ним у науковій діяльності. ЗФним у науковій діяльності. З
вчителя Михайло Петрович написав моноФвчителя Михайло Петрович написав моно
графію «Життя і наукові пошуки Федора ПоФграфію «Життя і наукові пошуки Федора По
тушняка» (Ужгород, 2010). Ніколи не забував Фтушняка» (Ужгород, 2010). Ніколи не забував 
етнолог і свого коріння, початкової родинної Фетнолог і свого коріння, початкової родинної 
школи, рідного села. Тому зовсім не випадкоФшколи, рідного села. Тому зовсім не випадко
во написав досить ґрунтовне дослідження, яке Фво написав досить ґрунтовне дослідження, яке 
розкриває історичне минуле рідного села БеФрозкриває історичне минуле рідного села Бе
девля на Тячівщині. УФдевля на Тячівщині. УФйого книга «Історія села Бедевля».Фйого книга «Історія села Бедевля».

Звісно, головною є робота вченого зі ФЗвісно, головною є робота вченого зі 

Е
цій, значний доробок наукових праць, великий 

Е
цій, значний доробок наукових праць, великий 
життєвий досвід педагога. Михайла Тиводара Ежиттєвий досвід педагога. Михайла Тиводара 
без перебільшення можна назвати справжнім Ебез перебільшення можна назвати справжнім 
патріотом Закарпаття і його найвидатнішим Епатріотом Закарпаття і його найвидатнішим 

Неабиякий вплив на формування поглядів ЕНеабиякий вплив на формування поглядів 
молодого етнолога мав його вчительЕмолодого етнолога мав його вчитель – віЕ– відомий Едомий 
письменник Федір Потушняк. Він учив його Еписьменник Федір Потушняк. Він учив його 
пізнавати й любити рідний край, бути виважеЕпізнавати й любити рідний край, бути виваже
ним у науковій діяльності. ЗЕним у науковій діяльності. З поваЕповаги до свого Еги до свого 
вчителя Михайло Петрович написав моноЕвчителя Михайло Петрович написав моноЕ
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Ювілеї

Під час створення Путівника до музею 
народної архітектури та побуту – одного з 
перших скансенів в Україні – проявилася 
велика ерудиція вченого та любов до музей‑
ної справи. В узагальнюючій статті М. Ти‑
водар переконливо, на основі археологічних 
та історичних джерел, пише про культурну й 
етнічну єдність населення Закарпаття з на‑
селенням Придніпров’я. Дослідник аналізує 
етнічну структуру населення Закарпаття, 
де на 1970‑ті роки було 76,5 % українців, 
14,4 % угорців, 3,3 % росіян, 2,2% румун і 
0,9% словаків. Реш та представників етнічних 
груп становлять незначну кількість, з‑поміж 
них – роми, німці, євреї. Учений об’єктивно 
подає особливості локальної специфіки народ‑
ної культури, що знайшла прояви в народній 
архітектурі, одязі, народних ремеслах, декора‑
тивно‑вжитковому мистецтві, показує взаємо‑
впливи пограничних культур, що найбільше 
проявляються в термінології, кулінарії тощо. 
Аналізує спільні й відмінні риси в культурі 
таких етнографічних груп, як гуцули, бойки та 
лемки, які проживають на Закарпатті.

Серед багатьох досліджень Михайла 
Тиводара фундаментальністю вирізняєть‑
ся праця про розвиток у Карпатах скотар‑
ства – основ ного заняття населення краю. 
У 1994 році вийшла монографія вченого 
«Традиційне скотарство українців Карпат 
другої половини ХІХ – першої половини 
ХХ ст. Історико‑етно логічне дослідження» 
(Ужгород, 1994 р.). Відомо, що в Карпатах 
орної землі небагато. Тому саме тут досягну‑
то найкращих показників у галузі господарю‑
вання українців у царині скотарства. Уперше 
в українській етнологічній науці на основі 
численних польових, архівних та літератур‑
них джерел автор здійснив узагальнююче 
вивчення традиційного скотарства україн‑
ців Карпат. Застосований ним типологічний 
підхід дав можливість визначити його види, 
форми й типи, окреслити шляхи їх формуван‑
ня і сучасний стан. Почавши з висвітлення 
природно‑географічних умов функціонування 
тваринництва в горах, дослідник показав його 

стан і місце в системі сільського господар‑
ства. Не оминув він і такого теоретичного пи‑
тання, як історичні та господарсько‑культурні 
передумови формування традиційного госпо‑
дарювання з найдавніших часів до початків 
колонізації Карпат на засадах «волоського 
права». Учений широко розглянув організа‑
ційні форми пастівництва, серед яких – ко‑
лективний випас худоби, індивідуальний ви‑
пас овець та інші локальні форми. Детально 
описав житлові споруди на пасовищах, посуд 
для зберігання продуктів тваринництва, різ‑
номанітне начиння для приготування їжі та 
обробки молока. У системі господарювання 
склався своєрідний комплекс культурних на‑
вичок, тому й не дивно, що М. Тиводар при‑
діляв досить велику увагу знанням пастухів 
у галузі народної медицини, народним зви‑
чаям, віруванням та обрядам, що пов’язані з 
тваринництвом.

Оскільки навколо Закарпаття з початку 
1990‑х років завирував спонсорований не‑
дружніми політичними силами сусідів рух 
«політичного русинства», М. Тиводар ви‑
дав дуже цінну історико‑етнологічну працю 
«Закарпаття: народознавчі роздуми (1995)». 
У ній він глибоко проаналізував етнічну істо‑
рію населення Закарпаття, розглянув основні 
етно графічні й локальні групи закарпатців, 
що сформувалися під дією різних чинни‑
ків, та доказово показав загальноукраїнську 
сутність місцевої традиційної культури в її 
локальній специфіці. Це була відповідь на 
появу «русинського руху», що його спрово‑
кували окремі політичні сили, які прагнули 
дестабілізації в Україні. Власне Михайлові 
Петровичу належить особлива заслуга в нау‑
ковому розкритті антиукраїнського змісту ді‑
яльності так званого Товариства карпатських 
русинів. На цю тему вчений написав багато 
статей, з‑поміж яких вирізняється «Полі‑
тичне підґрунтя псевдо теоретичних пошуків 
“закарпатського багато національного наро‑
ду”». У своїх публікаціях професор Михайло 
Тиводар довів тверді наукові переконання і 
віру в національне відродження України. Те, 

http://www.etnolog.org.ua
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(Ужгород, 1994І(Ужгород, 1994
орної землі небагато. Тому саме тут досягнуІорної землі небагато. Тому саме тут досягну
то найкращих показників у галузі господарюІто найкращих показників у галузі господарю
вання українців у царині скотарства. Уперше Івання українців у царині скотарства. Уперше 
в українській етнологічній науці на основі Ів українській етнологічній науці на основі 
численних польових, архівних та літературІчисленних польових, архівних та літератур
них джерел автор здійснив узагальнююче Іних джерел автор здійснив узагальнююче 
вивчення традиційного скотарства українІвивчення традиційного скотарства україн
ців Карпат. Застосований ним типологічний Іців Карпат. Застосований ним типологічний 
підхід дав можливість визначити його види, Іпідхід дав можливість визначити його види, 

М
иви пограничних культур, що найбільше 
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проявляються в термінології, кулінарії тощо. 

М
проявляються в термінології, кулінарії тощо. 
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таких етнографічних груп, як гуцули, бойки та 
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таких етнографічних груп, як гуцули, бойки та 
лемки, які проживають на Закарпатті.

М
лемки, які проживають на Закарпатті.

Серед багатьох досліджень Михайла 
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М
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ства Мства – ос М– основ Мновного Много заняття населення краю. Мзаняття населення краю. 
У МУ 199 М1994 М4 році Мроці вийшла монографія вченого Мвийшла монографія вченого 
«Традиційне скотарство українців Карпат М«Традиційне скотарство українців Карпат 
другої половини ХІХМдругої половини ХІХ – пеМ– першої половини Мршої половини 

ст. Мст. ІсторикоМІсторико‑М‑етнМетноМологіМлогічне дослідження» Мчне дослідження» 
(Ужгород, 1994М(Ужгород, 1994 р.)Мр.). Відомо, що в Карпатах М. Відомо, що в Карпатах 
орної землі небагато. Тому саме тут досягнуМорної землі небагато. Тому саме тут досягну
то найкращих показників у галузі господарюМто найкращих показників у галузі господарю
вання українців у царині скотарства. Уперше Мвання українців у царині скотарства. Уперше 
в українській етнологічній науці на основі Мв українській етнологічній науці на основі 

«Закарпаття: народознавчі роздуми (1995)». 
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У

М
У ній 

М
ній 
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ної культури, що знайшла прояви в народній Фної культури, що знайшла прояви в народній 
архітектурі, одязі, народних ремеслах, декора Фархітектурі, одязі, народних ремеслах, декора‑ Ф‑

тковому мистецтві, показує взаємо Фтковому мистецтві, показує взаємо‑ Ф‑
иви пограничних культур, що найбільше Фиви пограничних культур, що найбільше 

проявляються в термінології, кулінарії тощо. Фпроявляються в термінології, кулінарії тощо. 
Аналізує спільні й відмінні риси в культурі ФАналізує спільні й відмінні риси в культурі 
таких етнографічних груп, як гуцули, бойки та Фтаких етнографічних груп, як гуцули, бойки та 
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описав житлові споруди на пасовищах, посуд 

Ф
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обробки молока. У
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склався своєрідний комплекс культурних на

Ф
склався своєрідний комплекс культурних на
вичок, тому й не дивно, що М.

Ф
вичок, тому й не дивно, що М.
діляв досить велику увагу знанням пастухів Фділяв досить велику увагу знанням пастухів 
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що задекларовані вченим цінності є для ньо‑
го базовими, свідчать факти його громадян‑
ської позиції. Ще наприкінці 1980‑х він був 
організатором Товариства української мови 
ім. Шевченка в Ужгороді, активним учасни‑
ком Народного руху України. Будучи депу‑
татом Ужгородської обласної ради, Михайло 
Петрович постійно протидіяв антидержав‑
ницьким виступам окремих керівників. 

За велику плідну працю на ниві етноло‑
гічної науки та високі моральні цінності пе‑
дагога й громадського діяча Михайла Тиво‑
дара у 2009 році було нагороджено орденом 
«За мужність ІІІ ступеня». Дякувати Богові, 
що наша земля має такого видатного вчено‑
го і громадянина! Зичимо Михайлові Пе‑
тровичу довголіття та плідної праці на благо  
України!

http://www.etnolog.org.ua
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Сьогодні в Україні вже багато зроблено для 
дослідження й оцінки масштабів трагедії Го‑
лодомору – геноциду 1932–1933 років. Є рі‑
шення суду, яке не підлягає оскарженню, – те, 
що відбулося в той період, – геноцид. Однак у 
багатьох людей і досі виникає запитання: чому 
трагедію українського народу 1932–1933 ро‑
ків нині зараховано, як в Україні, так і вже в 
багатьох країнах світу, до цілеспрямованих 
акцій, що передбачають свідоме винищення 
певної національної групи, і які його ознаки 
підпадають під правові норми Конвенції про 
запобігання злочинів перед людством, адже 
чуються заяви з боку наших сусідів, що, мов‑
ляв, голодували всі. Такі ідеологічні напрямні 
з боку Росії активно підтримуються і її при‑
хильниками в нас, у тому числі й деякими з 
тих, хто має наукові ступені.

Тому не можна стерти з пам’яті трагедію од‑
нієї з найбільших хліборобських націй, яку на 
найбагатших у світі чорноземах свідомо вини‑
щували голодною смертю, що мало завершити 
тривалий процес координації різних дій, спря‑
мованих на зумисне створення державою умов 
для поступової втрати власної ідентичнос ті 

окремими членами української національної 
групи, проти якої і здійснювався цей злочин. 

Якщо аналізувати нашу історію після 
Пере яславської ради 1654 року, то впадає в 
око, що перші шість визначених Р. Лемкіним 
ознак геноциду [15, c. 6–7] вже мали місце в 
політиці московського самодержавства сто‑
совно української нації, яка тоді довірливо 
присягнула на вірність православному цареві, 
не маючи в руках жодної письмової гарантії 
про збереження всіх своїх питомих прав. І що 
важливо: цей злочин здійснювався не одина‑
ками‑фанатами, а державою із застосуванням 
усіх наявних у її розпорядженні сил і засобів.

Хіба не було українцям накинуто Москвою 
імперське деспотичне правління замість демо‑
кратичних інституцій, що мала Гетьманщина? 
Хіба не цілеспрямована діяльність московських 
воєвод в Україні призвела до розбрату в середо‑
вищі козацької старшини? Хіба не указами 
російських імператорів заборонялося друкувати 
книги в Україні й водночас усі відомі українські 
вчені змушені були виїжджати для продовжен‑
ня своїх наукових занять до Московщини, де 
вони ставали видатними «рускімі»?..

до питання про витоки геноциду українства  
в 1932–1933 роках

Володимир Сергійчук

УДК  94:341.485](477)“1932/1933”

У статті йдеться про витоки геноциду українства з боку Москви, який особливо проявився під час Голодомору 
1932–1933 років, а також наведено конкретні факти, що свідчать про прагнення протягом останніх кількох століть 
різноманітними методами й засобами поступово знищити українців як окремий етнос.

Ключові слова: українство, Москва, геноцид.

В статье рассказывается об истоках геноцида украинства со стороны Москвы, который особенно проявился во 
время Голодомора 1932–1933 годов, а также приводятся конкретные факты, свидетельствующие о желании на про‑
тяжении последних нескольких столетий различными методами и средствами постепенно уничтожить украинцев 
как отдельный этнос.

Ключевые слова: украинство, Москва, геноцид.

The article relates to the origins of Moscow’s genocide against Ukrainians, which became particularly apparent during the 
1932–1933 Holodomor (Famine). The author gives specific facts that are indicative of an aspiration for gradually exterminating, 
by various methods and means, the Ukrainians as a separate ethnic group over last several centuries.
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Саме тому, на наш погляд, помиляється ві‑
домий казахський учений М. Козибаєв, який 
уважає, що це Олександр Солженіцин задумав 
«створення Російської держави без “інород‑
ців”», на яких «уже немає сил ні господарсь‑
ких, ні духовних». Єдине послаблення було, 
мовляв, для слов’янських народів, та й то в 
ходульному образі «молодших братів»: україн‑
ців, але не «з їхньою викривленою ненародною 
мовою» Західної України; білорусів, але щоб 
«не розпалювали безоглядного сепаратиз‑
му» [9, с. 275–276].

Ми глибоко переконані, що задовго до по‑
яви опусів О. Солженіцина в «білокам’яній» 
розпочали здійснення проекту під назвою 
«Москва – Третій Рим, а Четвертому Риму 
не бувати!», який у різні історичні епохи видо‑
змінювався в назві, але за своїм змістом за‑
лишився незмінним і донині: де ступила нога 
росіянина – там має бути «рускій мір».

Однак для втілення в життя цієї концеп‑
ції необхідно було  мати не тільки войовничий 
місцевий елемент, витворений на основі злит‑
тя угро‑фінів зі степовою ордою, а й потужну 
влас ну еліту, яка могла б відповідати на ви‑
клики часу. Тож у Москві звернули увагу на 
українські землі, звідки тривалий час черпала 
свою культурну й політичну еліту Литва. Зок‑
рема, на початку ХVІ ст. одним з високих дер‑
жавців там був український князь Михайло 
Глинський, який очолював парламент Велико‑
го князівства Литовського, а потім кинув ви‑
клик польському королеві Жигимонту, підняв‑
ши проти нього перше національне повстання 
за незалежність України. Очевидно, саме така 
спрямованість цього виступу налякала його 
тодішнього основного союзника – московсь‑
кого князя, бо коли у квітні 1508 року дійш‑
ло до головних битв, то останній не з’явився 
у визначене місце. М. Глинський подався зі 
своїм відділом до Орші, де мали бути мос‑
ковські війська, але ті відступили за Дніпро, 
підписавши невдовзі мир з Литвою.

Вимушений прибути до Москви М. Глинсь‑
кий там був заарештований і кинутий до 
в’язниці, у якій йому довелося гибіти аж до 

1527 року, коли його звільнили із заборо‑
ною виїжджати із цього міста. Однак після 
смерті московського князя Василя Івановича 
М. Глинського звинуватили в його отруєнні й 
знову кинули до тюрми, де він і помер 15 верес‑
ня 1534 року. 

Зрозуміло, що такі українці не підходили 
для закладання фундаментів майбутньої ім‑
перії. Не придатні для будівництва Третього 
Риму і такі українські державники, як князь 
Костянтин Острозький, талант воєначальни‑
ка котрого гідно оцінювали його вороги. А ще 
більше непокоїли московських великодержав‑
ників представники української духовності, 
що почала поширюватися в Московщині із 
середини ХVІ ст. За висловлюванням Юрія 
Шевельова, «великий і розмашний плян 
культурного завоювання розлогої і військово 
сильної Москви був задуманий українською 
інтелігенцією ще з кінця ХVІ ст. Заради цьо‑
го пляну був спинений рух літературної мови в 
напрямі зближення її до народної мови і були 
відновлені церковнослов’янські первні літера‑
турної мови трудами Лаврентія Зизанія, Пам‑
ви Беренди, а передусім Мелетія Смотрицько‑
го. Заради цього київська інтелігенція творила 
міт двох Росій – Малої і Великої, – бо цей 
міт був створений таки передусім в Україні, – 
і підтримував теорію політично‑державної 
пере ємности між старим Києвом і тогочасною 
Москвою. 

Заради цього переможець Москви гетьман 
Сагайдачний пропонував їй союз 1620 року, 
Лаврентій Зизаній привіз до Москви рукопис 
свого “Катехізису” 1626 року, Кирило Транк‑
віліон Ставровецький – рукопис свого “Учи‑
тельного євангелія” 1627 року, а митрополит 
Петро Могила присилав 1640 року Ігнатія 
Старушича з пропозицією заснувати в Москві 
школу – першу школу – силами українського 
духівництва» [18, с. 34, 35]. 

Зрозуміло, що для будівництва Третьо‑
го Риму були потрібні не патріоти‑україн‑
ці, а домішка української крові, яка в угро‑ 
фінському середовищі витворювала б постаті 
на кшталт Андрія Боголюбського, який в ім’я 
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утвер дження Москви 1169 року пішов навіть 
на знищення отчого Києва. Тому, починаючи 
з другої половини ХVІ ст., Москва залучає 
до освоєння Дикого Поля українців таким 
чином, аби вони поступово змосковлювалися: 
агітуючи переходити на службу цареві, їх об‑
ставляють такими рамками поведінки, у яких 
вони, а  вже стовідсотково – народжені там 
їхні діти, стають ревними великоросами. 

Згодом царське самодержавство перебирає 
під свій контроль і тих запорожців, котрі за‑
снували в пониззі Дону Нову Січ. За кілька 
десятків років це товариство настільки глибоко 
зав’язало себе в структуру Московської держа‑
ви, що в 1648–1649 роках без дозволу царя від‑
мовилося прийти на допомогу своїм побратимам 
з берегів Дніпра, коли ті піднялися проти ка‑
толицької Польщі. А багато донців – учораш‑
ніх запорожців – закликалися на службу й до 
Москви, де їх записували до стрілецьких ратей. 
Там вони й одружувалися на місцевих дівчатах 
і поступово розчинялись у великоросійському 
середовищі, що назавжди відлучило їх від рід‑
ного українства. Подібне станеться і з тими ко‑
заками Петра Сагайдачного, яких після відхо‑
ду з Москви восени 1618 року вже під Калугою 
наздогнали представники царя й завербували 
на службу в різні міста цієї держави. Там вони 
також допомагали зростанню населення, виму‑
шено влаштовуючи свою долю з місцевими дів‑
чатами й жінками.

У такому самому становищі опиняться й 
тисячі інших українців, яких царське само‑
державство намагалося заангажувати на ос‑
вітні програми, а також через найм військової 
та кваліфікованої робочої сили, зокрема для 
освоєння нових територій. Тож після Пере‑
яславської ради 1654 року змішані шлюби 
українців і великоросів, через які царська влада 
розраховувала зросійщити частину козацтва, 
насамперед старшин, перетворилися на один 
з дієвих інструментів у проекті розчинення 
українства і втрати ним своєї національної іден‑
тичності. Першим у такому становищі опинив‑
ся гетьман Лівобережжя Іван Брюховецький, 
якого після підписання ним вкрай важкого для 

України Московського договору 1665 року там 
же «женили на московской девке».

Ця тенденція набула масового поширення, 
насамперед у середовищі козацької старшини, 
і вже на Коломацькій раді в липні 1687 року 
на вимогу московської сторони «постановле‑
но стараться, чтобы малороссияне с велико‑
россиянами вступали в родство и свойство». 
Зокрема, у Коломацьких статтях наголошува‑
лося, що «гетьман зобов’язується всіма сила‑
ми з’єднувати в міцну і нерозривну спільність 
обидва руські народи, всіма можливостями і 
особливо узами сімейними; і щоб Малоросію 
не називали землею гетьманською, а лише 
признавали землею, яка перебуває в царській 
самодержавній владі, і, таким чином, перехід з 
краю в край дозволяється». 

А оскільки гетьман Іван Мазепа не допус‑
кав цього, «и даже недоволен, когда узнает, что 
малороссияне с великороссиянами водят хлеб‑
соль», то це вже вважалося за злочин, бо «от 
этого между теми и другими увеличивается 
удаление и незнакомство» [цит. за: 10, с. 218]. 

Численні документи свідчать, що Москва 
справді пильно стежила за дотриманням цього 
пункту козацькою старшиною, а його невико‑
нання зараховувалося до важких державних 
злочинів. Бо з якого б то дива генеральний 
суддя Василь Кочубей, який прагнув нашко‑
дити гетьманові, у своїх писаннях до Пет‑
ра І серед звинувачувальних статей називав і 
спротив Мазепи цій політиці. Мовляв, усупе‑
реч рішенню Коломацької ради, гетьман забо‑
роняє українцям вступати в шлюб з росіянами 
й товаришувати з ними.

Проте як тільки справа Мазепи була про‑
грана, то знову було висунуто зупинений ним 
проект зросійщення українців через спільні 
шлюби. Так, у своєму трактаті про «Удер‑
жання України Черкаської» від 1713 року 
російський агент у Лондоні Федір Салти‑
ков пропонує Петру І створити при гетьма‑
нові Іванові Скоропадському для нагляду за 
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женити їх у полковників і сотників, і в інших 
багатих людей», аби «той народ [українсь‑
кий. – В.  С.] перемішався з російським на‑
родом чинами, вдачею і властивістю». Мета 
при цьому визначалася давня: «волю їхнього 
правління відібрати», але й водночас «і на‑
чальних там російських людей настановля‑
ти». Однак найголовніше: «Після ліквідації 
автономії український народ в добрий і по‑
стійний стан приведеться і пере втілиться в 
російський народ» [цит. за: 5].

Слід сказати, що Петро І сприйняв цю 
пропозицію як керівництво до дії, бо вже не‑
вдовзі призначений ним керувати Ніжинським 
полком росіянин Толстой одружився на доньці 
гетьмана Скоропадського. Щоправда, у цьому 
випадку був і своєрідний зустрічний рух: після 
поразки Мазепи гетьманша Скоропадська, 
ненаситна до наживи й неперебірлива в за‑
собах, умить зробилася ревною московською 
патріоткою в такій мірі, що сама ніяк не мог‑
ла дочекатися повноліття своєї дочки, і щойно 
тій виповнилося 15 років, відпровадила її до 
Санкт‑Петербурга й віддала заміж за царсь‑
кого улюбленця Толстого [1, арк. 8]. 

Як бачимо, проблема збереження українства 
від великодержавного впливу імперії, яка нама‑
галася знищувати потенціал народжуваності 
нашої нації саме через спільні шлюби з велико‑
росами, постала надзвичайно гостро після Пол‑
тавської битви. Та найчіткіше цю лінію прово‑
дила імператриця Анна Іоанівна, яка в січні 
1734 року доручила князю Шаховському ке‑
руватися в Україні особливо таємною інструк‑
цією: «Уведомились мы, что смоленская шляхта 
[тобто білоруська. – В. С.] с малороссийскими 
жителями в свойство вступает, с обеих сторон 
сыновей женят и дочерей отдают. Это противно 
кажется нашему интересу, а гораздо приличнее 
и полезнее, чтоб малороссийский народ имел 
охоту вступать в свойство с нашим велико‑
русским народом, вследствие чего повелеваем 
вам, чтоб вы по вашему искусству секретно под 
рукою приложили особый труд отводить мало‑
россиян от свойства с смольнянами, поляками и 
другими зарубежными жителями, а побуждать 

их искуссным образом вступать в свойство с ве‑
ликороссиянами» [цит. за: 16, с. 582] 1.

Таким чином, перелік спільних шлюбів ді‑
тей козацьких старшин з великоросами зайняв 
би чимало місця. До речі, останній гетьман 
України Кирило Розумовський також був 
одружений з росіянкою, а його діти вже були, 
зрозуміло, «рускімі». Те саме трапилось і з 
численною плеядою діячів культури й освіти, 
чиновництва, яких молодими забрали з Украї‑
ни до столиці імперії, де вони одружувалися, 
як правило, з росіянками і працювали на зміц‑
нення російського самодержавства.

Оскільки цей спосіб не міг дати остаточ‑
ний результат за одне століття, то Катери‑
на ІІ 1764 року вимагає від князя Вяземського 
діяти рішучіше: «Малая Россия, Лифляндия 
и Финляндия суть провинции, которые пра‑
вятся конфирмованными им привилегиями; 
нарушать оные отрешением всех вдруг неприс‑
тойно б было, однако ж и называть их чуже‑
странными и обходиться с ними на таком 
же основании есть больше, нежели ошибка, 
а можно назвать с достоверностию глупостию. 
Сии провинции, также Смоленскую, надле‑
жит легчайшими способами привести к тому, 
чтобы они обрусели и перестали глядеть, как 
волки в лесу. К тому приступ весьма легкий  
есть, если разумные люди избраны будут 
начальниками в тех провинциях; когда же в 
Мало россии гетмана не будет, то должно ста‑
раться, чтоб век и имя гетманов исчезли, не 
токмо б персона какая была произведена в 
оное достоинство» [цит. за: 17, с. 340]. 

Особливу увагу було звернуто на Кримсь‑
кий півострів, що його після завоювання Росією 
включено до складу Катеринославської губер‑
нії. Намагаючись не допустити повної колоніза‑
ції цього регіону українцями, князь Потьомкін 
вимагав заселити півострів «русскими выход‑
цами с целью укрепления за Россией и обрусе‑
ния присоединенных облас тей» [8, с. 91].

Головне завдання при цьому полягало в за‑
селенні нових територій відставними солдата‑
ми, яким привозили з російської глибинки дру‑
жин. Так, уже 1786 року на колишні татарсь кі 
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ни до столиці імперії, де вони одружувалися, Ени до столиці імперії, де вони одружувалися, 
як правило, з росіянками і працювали на зміц‑Еяк правило, з росіянками і працювали на зміц‑
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З історії та культури

землі було переселено шість партій жінок за‑
гальною кількістю 1497 осіб [14, с. 76–77]. 

Переманюючи українську еліту в Мос‑
ковщину, царське самодержавство масово 
надсилало на терени компактного українсь‑
кого розселення великоросів, які дуже часто 
одружувалися там з нашими дівчатами і по‑
тім вивозили їх на північ. Багато чиновників‑
великоросів, залишаючись тут, насамперед 
в українських містах, створювали прецеден‑
ти для задоволення особистих духовних по‑
треб через заснування мережі відповідних 
російсько мовних культурно‑освітніх закладів.

Небезпеку винародовлення власної на‑
ції розуміли свідомі українці, зокрема й ті, 
що пере бували при царському дворі. Не хто 
інший, як найбільш довірена особа Катери‑
ни ІІ – її особистий секретар, а потім канцлер 
Російської імперії Олександр Безбородько 
(який, до речі, так і залишився неодруженим), 
радив українським старшинам: «Хай не мають 
собі жінок від синів чужих». 

Наслідки цієї продуманої політики царсь‑
кої влади щодо розчинення українства в 
російсько мовному середовищі, а отже, посту‑
пового зникнення нашого народу, так вразили 
Тараса Шевченка, що він присвятив цій проб‑
лемі окремий твір, у якому прямо вказав на 
згубність спільних шлюбів українців з велико‑
росами. У відомій поемі «Катерина», як нам 
здається, Т. Шевченку найбільше болить те, 
що знеславлена українська дівчина буде втра‑
чена для рідного народу:

Тойді Катерина 
Буде собі московкою,
Забудеться горе...

Повторюємо: це та сюжетна лінія, яка є чи 
не найвизначальнішою в згаданому творі, хоч і 
досі обійдена аналітиками. Може, тому що ви‑
ражена одним словом? Однак воно б’є, на наш 
погляд, надзвичайно сильно, можливо, навіть 
сильніше за багато томів. У ньому відчуваєть‑
ся не тільки тривога за тогочасне становище, 
а й зболений погляд у майбутнє рідного наро‑
ду, оскільки непокоїть поета і те, що Катерина 

«муштрує у запічку Московського сина», який 
також може бути втраченим для українсь‑
кої нації. У цих кількох рядках Т. Шевченко 
справді зумів надзвичайно гостро порушити 
проблему, яка дамоклевим мечем висіла над 
українством уже не одне століття. 

Другим напрямом винародовлення українст‑
ва стала міграційна політика Російської імпе‑
рії. Усвідомивши історичну роль нашого хлібо‑
робства, вона різними способами заохочувала 
українців до переселення на неосвоєні земле‑
робські простори, які постійно завойовувала 
й приєднувала. Таким чином, українськими 
руками з українського зерна український хліб 
почали плекати й далеко за межами суцільної 
етнічної території нашого народу. Українські 
колонії на Північному Кавказі, у Поволжі, За‑
ураллі, Туркестані, Сибіру, на Далекому Сході 
постали, власне, як первинні хліборобські оа‑
зиси, які годували Азію. Однак значна части‑
на українських хліборобів на нових землях, де 
зовсім відсутні школи з рідною мовою викла‑
дання й де у церквах Слово Боже лунало не 
українською, почала втрачатися для нашої на‑
ції – їх уже вважатимуть (як і багато хто з них 
сам себе!) «рускімі».

До речі, не мали ніякого національного виду 
на майбутнє й ті, хто залишався на батьківсь‑
ких землях. Наприклад, на Берестейщину, 
яка споконвіків була вірною Великій Україні, 
аби зросійщити автохтонне населення шляхом 
витіснення місцевого духовенства, у царські 
часи постійно засилали на єпископські кафед‑
ри вихідців з Великоросії – «всіляких аван‑
тюристів, скандалістів, гірких п’яниць, шу‑
качів усіляких пригод, різних неуків». Потім 
вони затягували сюди своїх родичів і земляків 
з берегів Оки, Волги, Ками, Сухоні, Вичегди 
тощо, які «всі під голосною назвою “обруси‑
телів і просвітителів західного краю” прагнули 
сюди винятково з метою наживи і збагачення 
і відкрито сміялися над мовою й звичаями на‑
шого народу і намагалися дискредитувати все 
українське» [3, арк. 18].

Подібне станеться й у південно‑східному 
регіоні України, де з другої половини ХІХ ст. 

http://www.etnolog.org.ua
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робські простори, які постійно завойовувала Еробські простори, які постійно завойовувала 
й приєднувала. Таким чином, українськими Ей приєднувала. Таким чином, українськими 
руками з українського зерна український хліб Еруками з українського зерна український хліб 
почали плекати й далеко за межами суцільної Епочали плекати й далеко за межами суцільної 
етнічної території нашого народу. Українські Еетнічної території нашого народу. Українські 
колонії на Північному Кавказі, у Поволжі, За‑Еколонії на Північному Кавказі, у Поволжі, За‑
ураллі, Туркестані, Сибіру, на Далекому Сході Еураллі, Туркестані, Сибіру, на Далекому Сході 
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на хліборобських землях формувався потуж‑
ний промисловий комплекс. Так, перепис 
1897 року засвідчив, що в цих українських гу‑
берніях прискореними темпами зростала част‑
ка прийшлих росіян. Зокрема, встановлено, 
що в Бахмутському повіті із загальної кількос ті 
332 478 мешканців 239 148 осіб були місце‑
вими уродженцями, 15 828 походили з інших 
повітів Катеринославщини, 66 140 – з інших 
губерній, 1362 – з інших держав [11, с. 36]. 

Так‑от, до Бахмутського повіту з таких 
українських губерній, як Київська, Полтавсь‑
ка, Таврійська, Харківська, Херсонська  й 
Чернігівська, прибуло 26 106 переселенців, 
а тільки з Війська Донського, Воронезької, 
Калузької, Курської, Могилівської, Орловсь‑
кої, Рязанської, Смоленської й Тульської – 
37 997 [11, с. 38]. 

Українство втрачалося й через поступове 
відречення багатьох наших геніїв від рідного 
коріння через створення їм на чужині відповід‑
них умов для денаціоналізації і творчої праці 
на ниві тієї ж російської культури. Скажімо, 
у середині ХІХ ст. російське самодержавство 
могло вже торжествувати: воно перетворило 
на «русских» величезну армію малоросів, які в 
ім’я кар’єри завзято штовхали вперед імперсь‑
кого воза. Особливо прикметною щодо цього є 
доля Миколи Гоголя. Швидко розпізнавши в 
ньому геніальний талант, його не допускали до 
викладання історії в Київському університеті, 
а цілеспрямовано підштовхнули до необхідності 
стати справжнім «рускім». Найбільших зусиль 
у цій справі доклав «неистовый Виссарион», 
тобто В. Бєлінський. І якщо 1840 року він за‑
являв, що М. Гоголь ще «не русский поэт в том 
смысле, как Пушкин, который выразил и ис‑
черпал собою всю глубину русской жизни» [4, 
с. 434], але, мовляв, уже «его начинает зани‑
мать Россия, ее участь, он грустит о ней; ибо в 
последний раз он увидел, что в ней есть люди! 
А – я торжествую: субстанция общества взяла 
свое – космополит поэта кончился и уступает 
свое место русскому поэту» [4, с. 435].

І тоді ж В. Бєлінський захоплено вигук‑
не: «Столь же важный шаг вперед со сторо‑

ны таланта Гоголя видим мы и в том, что в 
“Мертвых душах” он совершенно отрешился 
от малороссийского элемента и стал русским 
национальным поэтом во всем пространстве 
этого слова. При каждом слове его поэмы чи‑
татель может говорить: “Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет!”. Этот русский дух ощу‑
щается и в юморе, и в иронии, и в выражении 
автора, и в размашистой силе чувств, и в ли‑
ризме отступлений, и в пафосе всей поэмы, и в 
характере действующих лиц» [4, с. 166]. 

Проте, крім В. Бєлінського, за творчістю 
М. Гоголя дуже пильно стежили й інші ве‑
ликодержавники. І якщо перший з огляду на 
видатний внесок нашого земляка в розвиток 
російської літератури закривав очі на реальне 
зображення тамтешніх порядків, то впливові 
кола петербурзької знаті досить боляче сприй‑
няли геніальну прозу М. Гоголя. Давня знайома 
нашого земляка Олександра Смирнова писала 
до нього 3 листопада 1844 року із Санкт‑Пе‑
тербурга: «У Растопчиной при Вяземском, 
Самарине и Толстом разговорились о духе, 
в котором написаны ваши “Мертвые души”, 
и Толстой сделал замечание, что вы всех русских 
представили в отвратительном виде, тогда как 
всем малороссиянам дали вы что‑то вселяющее 
участие, несмотря на смешные стороны их; что 
даже и смешные стороны имеют что‑то наивно‑
приятное; что у вас нет ни одного хохла такого 
подлого, как Ноздрев; что Коробочка не гадка 
именно потому, что она хохлачка» [12, с. 124]. 

До цієї інформації слід додати й слова Сер‑
гія Аксакова: «Я сам слышал, как известный 
граф Толстой‑Американец говорил при много‑
людном собрании в доме Перфильевых, кото‑
рые были горячими поклонниками Гоголя, что 
он “враг России и что его следует в кандалах 
отправить в Сибирь”» [цит. за: 13, с. 133].

Після цього М. Гоголь у листі до О. Смир‑
нової 24 грудня 1844 року виправдовувався: 
«Скажу вам одно слово насчет того, какая у 
меня душа, хохлацкая или русская, потому что 
это, как я вижу из письма вашего, служило 
одно время предметом ваших рассуждений и 
споров с другими. На это вам скажу, что я сам 
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З історії та культури

1 Оцінюючи цей документ, О. Тишовниць-
кий свого часу писав: «Крім двох ганебних мос-
ковських документів, виданих для придушення 
української мови і культури, а саме: Валуєвсько-
го “циркуляра” з 1863 року і Емського указу з 

1876 року, є царський указ, не менш від тих обох 
документів ганебний, але о много більше від них 
загрозливий, бо спрямований на біологічне зни-
щення українського народу через мішані подруж-
жя» [5].

не знаю, какова у меня душа, хохлацкая или 
русская» [6, с. 418].

До цього необхідно додати, що наш Го‑
голь уже тоді був остаточно переконаний у 
безперспективності української мови, про що 
Григорій Данилевський свідчить ось таким 
монологом видатного полтавця в розмові з 
професором Московського університету Оси‑
пом Бодянським: «Нам, Осипе Максимовичу, 
треба писати російською, потрібно прагнути 
до підтримки і зміцнення однієї, панівної мови 
для всіх рідних нам племен. Домінантою для 
росіян, чехів, українців і сербів повинна бути 
єдина святиня – мова Пушкіна, яким є Єван‑
геліє для всіх християн, католиків, лютеран і 
гернгутерів. А ви хочете провансальського по‑
ета Жасмена поставити врівень з Мольєром і 
Шатобріаном!» [7, с. 479].

Коли ж О. Бодянський почав заперечувати, 
вигукнувши: «Та який же це Жасмен?! Хіба їх 
можна порівнювати? Що ви? Ви ж самі мало‑
рос!», М. Гоголь, зупинившись біля конторки і 
спираючись на неї спиною, заявив: «Нам, мало‑
росам і росіянам, потрібна одна поезія, спокійна 
і сильна, нетлінна поезія правди, добра і краси. 
Я знаю і люблю Шевченка як земляка і обдаро‑
ваного художника; мені вдалося і самому дечим 
допомогти в першому влаштуванні його долі.

Однак його занапастили наші розумни‑
ки, наштовхнувши його на твори, далекі від 
істинного таланту. Вони все ще дожовують 
європейські давно викинуті жуйки. Росіянин і 
малорос – це душі близнюків, які доповнюють 
одна одну, рідні й однаково сильні. Надавати 
перевагу одній на шкоду іншій неможливо. Ні, 
Осипе Максимовичу, не те нам потрібно, не 
те. Усяк, хто пише тепер, повинен думати не 
про розбіжності; він повинен насамперед по‑

ставити себе обличчям того, хто дав нам вічне 
людське слово».

Саме цього від нього й добивалися велико‑
державні шовіністи – аби він перестав бути 
українцем. Тож не дивно, що й інші «малороси», 
дрібніші за талантом, намагалися видавати себе 
вже за «істінно рускіх», тим паче, коли розрахо‑
вували на матеріальну підтримку від Російсь‑
кої імперії. Мабуть, чи не найпромовистішим 
тут може бути лист уродженця Полтавщини 
художника Аполлона Мокрицького з Рима 
наприкінці 1843 року, у якому висловлюється 
сподівання, що Академія художеств виділить 
йому кошти на перебування в Італії: «Здесь 
много русских, много товарищей по искусству, 
все они с успехом занимаются делом для пользы 
и славы России. И отогреваясь на итальянском 
солнышке, молят Бога и матушку Академию и 
за Царя Благодетеля. В этой счастливой семье 
русских разве я чужой, разве я не русский? Или 
мне одному здесь, на чужбине суждено быть 
сиротой и, глядя на веселых довольных детей 
Руси, глотать горькие слезы» [2, арк. 3].

Таким чином, зросійщивши більшу части‑
ну еліти українства до середини ХІХ ст., після 
смерті Тараса Шевченка царське самодержавст‑
во заявить на весь світ, що українства «не 
было, нет и не может быть». Однак російсь‑
кі шовіністи прорахувалися, оскільки воно 
все‑таки відродиться в роки Першої світової 
війни. І не тільки відродиться на всіх теренах 
Російської імперії, а й зініціює початок Лют‑
невої революції в Петрограді виступом сол‑
датів‑українців Волинського полку. До того ж 
українство в 1917 році відродилося не тільки 
через відкрите сповідування своєї ідентичнос‑
ті, а й проголошення власної державності – 
Української Народної Республіки.
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проБлеМи етнІчної ІдентиФІкацІї
населення слоБоЖанЩини

Валентина Сушко

УДК  316.347(477.54/.62)

Слобідська Україна є етноконтактною зоною, де чіткі межі розселення етносів провести неможливо. При цьому 
зміни в державному та адміністративному устроях призводять до змін у становищі (титульний етнос – діаспора) 
етнічної групи. Ускладнює ситуацію наявність різнорідних груп у кожному етносі.

Ключові слова: етнос, етнічна група, Слобідська Україна, українці Слобожанщини, росіяни Слобожанщини.

Слободская Украина является этноконтактной зоной, где четкие границы расселения этносов провести невоз‑
можно. При этом изменения в государственном и административном устройстве приводят к изменению статуса 
этнической группы. Усложняет ситуацию разнородность таких групп в составе каждого этноса.

Ключевые слова: этнос, этническая группа, Слободская Украина, украинцы Слобожанщины, русские Слобо‑
жанщины.

Sloboda Ukraine is an ethno‑contact zone with impossibility to draw distinguished boundaries of ethnic settlement. At 
the same time, changes in polity and administrative system lead to changes in status (titular nation – diaspora) of the ethnic 
group. The situation gets comlicated by the presence of heterogeneous ethnic groups in each of the ethnoses.

Keywords: ethnos, ethnic group, Sloboda Ukraine, Slobozhanshchyna Ukrainians, Slobozhanshchyna Russians.

Упродовж останніх років питання самовиз‑
начення особи цілої нації стали для України 
питаннями першочергового значення. Особ‑
ливо болючими й важливими вони є на Сході 
нашої держави. Тим більше, з огляду на істо‑
ричну долю цих територій, навіть щодо назв та 
географічних кордонів у науковців немає одно‑
стайності.

Слобожанщина є територією, сучасне насе‑
лення якої почало складатися від ХVІ ст. внас‑
лідок «досить пізньої вторинної слов’янської 
колонізації (після розорення та спустошення їх 
у період ординських нашесть)» [31, с. 14]. Як 
зауважив видатний дослідник історії Слобід‑
ської України академік Д. Багалій, протягом 
XVI ст. кордони Московського царства посу‑
нулися на південь від Північної Чернігівщини 
до сучасного російського Чорнозем’я (Воро‑
неж, Валуйки, Бєлгород, Курськ, Ливни) [6, 
с. 20]. За царювання Бориса Годунова боярин 
Богданов‑Більський будує на півдні (сучасний 
Ізюмський р‑н Харківської обл.) місто Царе‑
борисів, проте воно швидко вилюдніло через 
те, що засноване було з головною метою – 
видалити опального боярина з Москви [6, 
с. 20–21]. Д. Багалій відзначав, що хоча мос‑

ковська держава й була зацікавлена в засво‑
єнні та приєднанні нових, незаселених земель  
«Дикого поля», проте лише з українським 
пере селенським рухом ХVII ст. це бажання 
стало можливим зреалізувати [6, с. 21, 20, 23].

Отже, від XVII ст. основним і таким, що 
дав назву краю, був і залишається український 
етнос. Про це свідчать матеріали XVII ст. [7; 
6, с. 28–35], дані XVIII ст. [18], матеріали 
Першого перепису населення Російської імпе‑
рії, під час якого враховувалося не тільки віро‑
сповідання, а й етнічна належність за само‑
визначенням особи та мова людності тодішньої 
держави [20]. Навіть у тих населених пунктах 
та районах, де традиційно частка російського 
етносу є вагомою, статистичні дані за ХІХ та 
ХХ ст. доводять переважну кількість україн‑
ців [8; 13; 14; 18; 27–29; 32].

Утім, від часу початку останньої колоніза‑
ції Слобожанщини важлива роль належала 
й російському етносу, заселення яким краю 
відбувалося неодномоментно. Не випадко‑
во у складному 1918 році в «Історії Слобід‑
ської України» той‑таки Д. Багалій зауважив: 
«Щоб зрозуміти теперішній етнографічний 
склад населення Харківщини, треба звернути 
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увагу на історію не одного українського, а й ве‑
ликоруського заселення, дати історичну етно‑
графію країни» [6, с. 21].

Перші спроби розгляду особливостей ро‑
сійського населення Слобожанщини було 
здійснено ще у XVIII ст. Порівняльний аналіз 
господарства українців та росіян подав в опо‑
віді своєї подорожі Слобожанщиною академік 
Гільденштедт; він описав і те, що насамперед 
кидалося у вічі мандрівникові – особливості 
костюма. У працях, які з’явилися наприкінці 
XVIII – у першій половині ХІХ ст., здебіль‑
шого порівнювалися особливості матеріальної 
та духовної культури українців і росіян. Авто‑
ри «Описів Харківського намісництва» [18] та 
менших за обсягом і ґрунтовністю робіт [10], 
спираючись на відомі їм великоросійські реалії, 
намагалися окреслити особливості «черкась‑
ких обикностей». На регіональні та локальні 
особливості російського населення Слобожан‑
щини уваги не звертали.

Становище змінюється наприкінці ХІХ ст., 
коли науковці Харківського університету ор‑
ганізують польову етнографічну роботу ама‑
торів – місцевої інтелігенції. Вони ретельно та 
самовіддано фіксують календарну й сімейну 
звичаєвість, фольклорні явища та інші про‑
яви народної побутової культури [11]. Рубіж 
ХІХ–ХХ ст. стає часом, коли російська етно‑
графія переходить від фіксації етнографічних 
фактів [26] до їхнього аналізу та інтерпретації.

Значну роль у виокремленні в межах ро‑
сійського населення краю певних груп віді‑
грав Д. Зеленін [12], наукова творчість якого в 
1910‑х роках була пов’язана з Харковом. Саме 
Дмитро Костянтинович виділив на Слобожан‑
щині такі великі групи російського населення:

● «однодворці» – нащадки станової групи 
населення «служилих людей», тобто найниж‑
чої верстви з «дітей боярських», які в XVII ст. 
несли прикордонну службу, а згодом стали 
дрібними дворянами та державними селянами, 
зберігаючи, проте, сувору окремішність від су‑
сіднього російського населення, не кажучи про 
українське. «Однодворці», на думку Д. Зеле‑
ніна, у ХІХ ст. переросли в етнографічну гру‑

пу і вже не були однорідними: він ділив їх на 
«щекунів» («талагаїв») та «ягунів» («іонок»). 
Місцеві краєзнавці повністю підтримували 
цей поділ науковця [31, с. 36–37];

● «саяни», що їх Д. Зеленін вважав нащад‑
ками переселенців із‑за Литовського кордону, 
а їхню говірку – сформованою на основі біло‑
русько‑поліських діалектів;

● «горюни». Останніх сучасні дослідники 
виділяють з усього російського та українсько‑
го населення краю як автохтонів, нащадків лі‑
тописних сіверян [31, с. 31]. 

Головними чинниками визначення етногра‑
фічних груп, за Д. Зеленіним, є особливості 
говірки та матеріальної культури, зокрема бу‑
дівництва та костюма.

Крім того, уже в ХІХ – на початку ХХ ст. 
на півночі Слобожанщини місцевими крає‑
знавцями виділялися «цукани» [31, с. 33–34] 
та «мамони» [31, с. 34–35].

Від 1930‑х років з причин, далеких від нау‑
ки, регіональні етнографічні студії були при‑
пинені аж до 1990‑х років [15]. Проте етно‑
культуру Слобідської України досліджували 
представники інших наукових центрів. Так, 
традиційно‑побутову культуру російських 
етно графічних груп нашого регіону вивчали 
в основному вчені Інституту етнографії АН 
СРСР [16; 17; 19] та його Ленінградського 
відділення, співробітники Музею етнографії 
народів СРСР [22], Державного Історичного 
музею та Науково‑дослідного інституту ху‑
дожньої промисловості.

Вагомим внеском у розроблення означе‑
ної тематики стали роботи московської вченої 
Л. Чижикової 1980‑х років [30; 31], а також 
дослідження сучасних російських науковців 
С. і М. Толстих [21]. Об’єктом їхніх науко‑
вих студій були росіяни не лише з тієї частини 
краю, що нині входить до Російської Федера‑
ції, а й України, оскільки важливим чинником 
етнічної самоідентифікації населення краю  
завжди була державна належність терито‑
рії [8, с. 12–13]. Адже за сучасним адміні‑
стративним поділом до Слобідської України 
належать Харківська область (без чотирьох 
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південно‑західних та південних районів), пів‑
денно‑східні райони Сумської, північні райони 
Донецької, північні райони Луганської об‑
ластей України та південь Курської, Бєлго‑
родської й Воронезької областей Російської 
Федерації [4, с. 3]. Зміни в державності ве‑
дуть до змін у статусі етносу на тій території, 
де все населення є переселенським: хоча іс‑
торично українці Північної Слобожанщини є 
найдавнішим населенням із сучасної колоніза‑
ції краю, проте належність території до Росії 
спричинилася до появи ідентифікаційної дефі‑
ніції – «Я руський хахол» 1. На самоідентифі‑
кацію російської спільноти Слобідської Украї‑
ни державна належність та розуміння нації як 
державницької категорії також впливає (хоча 
і в часи СРСР вагомою, а іноді й набагато ва‑
гомішою, була належність до локальної групи). 
Так, росіяни на Чугуївщині (сс. Покровка, 
Зелений Колодязь та ін.) вважали себе «ка‑
цапами» і при контактах з росіянами із Цен‑
тральної Росії почувалися чимось окремішнім 
від них: «Приехали к нам родичи из Тамбова. 
Так они никак не могли понять, что это я 
готовлю  [господиня варила борщ. – В.  С.] 
А как есть они стали, дак все наши с улицы 
посбегались – никогда не видели, чтоб люди 
этак жрали. Нет, они как бы и не наши вов-
се. Да мы ж тут и не такие, как они. Мы 
сами – перевертни, живем с хохлами и сами 
уже  такие.  Мы  –  кацапы,  мы-то  русские, 
но не такие. Кацапы!» 2.

Нині на території краю є компактні та дис‑
персні поселення російського населення різ‑
ного часу – від XVII до ХХ ст. (наприклад, 
Чугуївський, Харківський, Нововодолазький, 
Вовчанський та Первомайський р‑ни Харків‑
ської обл.), поява яких була викликана релігій‑
ними, соціальними чи громадсько‑політични‑
ми чинниками.

Етнічні росіяни були представлені, крім ви‑
ділених на рубежі ХІХ–ХХ ст. науковцями, 
такими групами: «кацапи», «москалі», «старо‑
віри» різних толків, а також представники груп, 
які ідентифікувалися за місцем компактного 
проживання. Уже дослідники середини ХХ ст. 

стверджували думку про активні асиміляційні 
процеси та затухання побутування таких етно‑
груп. Велику роль у цьому відіграла обов’язкова 
середня освіта та засоби масової інформації. 
Однак про повне зникнення всіх цих груп на 
початок ХХІ ст. казати не можна: на побуто‑
вому рівні, у родині зберігаються особливості 
говірки, що спричинюється до неоднорідності 
у складі російського населення краю. На думку 
сучасної української дослідниці Г. Бондарен‑
ко, іноді інтерес науковців викликає поновлен‑
ня відчуття своєї окремішності та особливості 
представниками локальних груп, як це відбуло‑
ся з «горюнами» с. Линове [8, с. 13].

До середини ХХ ст. важливим чинником 
ідентифікації була матеріальна культура, зок‑
рема особливості народного будівництва та на‑
родного костюма.

У російській традиційній культурі єдино‑
го загальноросійського вбрання не склалося. 
Дослідники виділяють два великих типи ро‑
сійського традиційного костюма, поділяючи 
комплекси за елементами жіночого вбрання. 
Так, існує архаїчніший тип – «з паньовою» 
та пізнішого походження – «з сарафаном». 
На Слобожанщині трапляються обидва типи, 
причому в деяких групах носили щось одне 
(наприклад, сарафани – у «кацапів» Хар‑
ківського р‑ну Харківської обл., у «маскалів» 
Шебекінського р‑ну Бєлгородської обл. (РФ), 
в «однодворців»; червоні паньови – у «мамо‑
нів»; розпашні та глухі паньови – у «саянів», 
паньова‑плахта – у «горюнів»); в окремих гру‑
пах ці елементи одягу були ознакою вікової та 
соціальної градації, а в деяких – носили пара‑
лельно (наприклад, у «цуканів»).

Академік М. Сумцов, збираючи матеріали 
для ХІІ археологічного з’їзду [1], зауважував: 
«Великороси, які живуть на Слобожанщині, 
особливо жінки, більше зберегли стару оде‑
жу, і з цього боку виявили упертий консер‑
ватизм» [25, с. 130]. Цю тенденцію можемо 
відзначити також ми: і нині учасниці народних 
фольлорних колективів із с. Руська Лозова 
Харківського району, сіл Дергачівського та 
Валківського районів Харківської області ви‑
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сійського традиційного костюма, поділяючи Фсійського традиційного костюма, поділяючи 
комплекси за елементами жіночого вбрання. Фкомплекси за елементами жіночого вбрання. 
Так, існує архаїчніший типФТак, існує архаїчніший типФта пізнішого походженняФта пізнішого походження
На Слобожанщині трапляються обидва типи, ФНа Слобожанщині трапляються обидва типи, 
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вому рівні, у родині зберігаються особливості 
говірки, що спричинюється до неоднорідності Еговірки, що спричинюється до неоднорідності 
у складі російського населення краю. На думку Еу складі російського населення краю. На думку 
сучасної української дослідниці Г.Есучасної української дослідниці Г. БондаЕБондаренЕрен‑Е‑
ко, іноді інтерес науковців викликає поновленЕко, іноді інтерес науковців викликає поновлен‑Е‑
ня відчуття своєї окремішності та особливості Еня відчуття своєї окремішності та особливості 
представниками локальних груп, як це відбулоЕпредставниками локальних груп, як це відбуло‑Е‑

нове Енове [8Е[8,Е, с.Ес. 13Е13].Е]. важливим чинником Е важливим чинником 
ідентифікації була матеріальна культура, зокЕідентифікації була матеріальна культура, зок

а особливості народного будівництва та на‑Еа особливості народного будівництва та на‑
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ступають у сарафанах і кокошниках, дбайли‑
во збережених уже не у скринях, а в сучасних 
одежних шафах, а жінки із Чугуївщини згаду‑
ють, як брали шлюб у сарафанах, відшитих за 
старовинними лекалами. Однак погодитися з 
російськими дослідниками стосовно масовості 
та перспективності цього явища ми не можемо, 
і, очевидно, справа не в асиміляційних проце‑
сах в Україні.

Український та російський етноси не були 
єдиними слов’янськими етносами, які заселя‑
ли Слобожанщину. Ідеться не про сербів та 
інших південних слов’ян, що з’явилися тут у 
XVIII ст. й досить швидко асимілювалися до 
«високої» російсько‑державницької культури, 
не про болгарське населення, яке проживає 
здебільшого в містах, нерідко не пориваючи 
зв’язків з Одещиною. Хочемо звернути увагу 
на білоруську колонізацію Слобожанщини. За 
офіційними статистичними даними, білорусів у 
краю ніколи не було багато (від сотих відсотка 
до трьох відсотків). Проте ми вважаємо, що ці 
дані ХХ ст. свідчать лише про сучасних пере‑
селенців і зовсім не відображають справжньо‑
го значення білоруської спільноти в заселенні 
Слобідської України.

Перше, що слід зауважити: у XVII ст. 
українці й білоруси – жителі («громадяни») 
єдиної держави – зазнавали однакових утис‑
ків і так само шукали порятунку та кращої 
долі. На жаль, у 1941 році харківські архіви 
були знищені, тому єдиним історичним свід‑
ченням є матеріали, видані Д. Багалієм. Оче‑
видно, що групи вихідців переселенцями з ін‑
ших країв сприймалися інакшими, а оскільки 
певні ознаки (наприклад, костюм – сарафани, 
«акання» тощо) були такими, що вважалися 
великоросійськими, то такі жителі краю і по‑
чали сприйматися сусідами та самовизнача‑
тися як «росіяни». Надзвичайно характерним 
із цього погляду є с. Жихар, яке нині нале‑
жить воднораз Червоно заводському району 
м. Харкова та Харківському району. І розпо‑
віді старших жителів, і матеріали місцевого 
шкільного музею, і крає знавчі розвідки дово‑
дять, що місцевий люд – «росіяни». Проте всі 

вони не розуміють і не можуть пояснити назву 
села та її походження. Випадок анекдотичний, 
адже бодай побіжне знання білоруської мови 
робить усе достатньо зрозумілим: «жыхар» 
(«житель») навіть у самій Білорусі до ХХ ст. 
було одним з етноідентифікуючих термінів на 
позначення своїх, білорусів. Такі «псевдоро‑
сійські» поселення непоодинокі: наприклад, 
с. Борщова Харківського району, дивна, зо‑
всім не великоросійська говірка мешканців 
якого ввійшла в анекдоти; села Дергачівського 
району. Тож важко погодитися з Д. Зеленіним 
та Л. Чижиковою, що такою вже виключно 
російською була великоросійська колонізація 
краю. До речі, навіть наведені Л. Чижиковою 
дані з народного будівництва доводять слуш‑
ність нашого припущення, адже в цих місце‑
востях планування житла було «українсько‑
білоруське», за висловлюванням авторки [31, 
c. 93–104].

Постає питання, як саме сталася заміна 
власної ідентифікації штучно російською, що й 
прижилася. На нашу думку, це відбулося тому, 
що у випрацюванні та збереженні власної та 
групової ідентичності чималу роль відіграє 
не тільки самоідентифікація, а й сприйняття 
оточуючими. Тодішнє білоруське населення 
сусідніми українцями як своє не сприймало‑
ся, і, вірогідно, себе до українського масиву не 
зараховувало. До кінця ХХ ст. й самими жи‑
телями вже згаданого с. Борщова вони уявля‑
лися чимось окремішнім від жителів і с. Липці 
(українці), і с. Колупаївка (росіяни, що іден‑
тифікують себе «кацапами»). Зарахування 
себе до росіян – домінуючого в імперії етно‑
су – було вигідно: з невідомого «тутейшага» 
населення переводило в положення «своїх», 
підвищувало статус, підкреслювало лояль‑
ність до влади. Та й влада була в цьому за‑
цікавлена. Штучне створення таких анклавів 
радив своєму сюзеренові ще Н. Макіавелі.

Слід також зауважити, що етнічні про‑
цеси власне російської нації розвивалися за 
державотворчим, а не націєтворчим меха‑
нізмом: тобто не через сприйняття себе єди‑
ною етнічною спільнотою (спільна територія 
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Ібули знищені, тому єдиним історичним свідІбули знищені, тому єдиним історичним свід
ченням є матеріали, видані Д.Іченням є матеріали, видані Д.
видно, що групи вихідців переселенцями з ін‑Івидно, що групи вихідців переселенцями з ін‑
ших країв сприймалися інакшими, а оскільки Іших країв сприймалися інакшими, а оскільки 
певні ознаки (наприклад, костюмІпевні ознаки (наприклад, костюм
«акання» тощо) були такими, що вважалися І«акання» тощо) були такими, що вважалися 
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тися як «росіяни». Надзвичайно характерним Ітися як «росіяни». Надзвичайно характерним 
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не про болгарське населення, яке проживає 
здебільшого в містах, нерідко не пориваючи Фздебільшого в містах, нерідко не пориваючи 
зв’язків з Одещиною. Хочемо звернути увагу Фзв’язків з Одещиною. Хочемо звернути увагу 
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краю ніколи не було багато (від сотих відсотка Фкраю ніколи не було багато (від сотих відсотка 
до трьох відсотків). Проте ми вважаємо, що ці Фдо трьох відсотків). Проте ми вважаємо, що ці 

всім не великоросійська говірка мешканців 

Ф
всім не великоросійська говірка мешканців 
якого ввійшла в анекдоти; села Дергачівського 

Ф
якого ввійшла в анекдоти; села Дергачівського 
району. Тож важко погодитися з Д.

Ф
району. Тож важко погодитися з Д.
та Л.

Ф
та Л. Чиж

Ф
Чижиковою, що такою вже виключно 

Ф
иковою, що такою вже виключно 

російською була великоросійська колонізація 

Ф
російською була великоросійська колонізація 
краю. До речі, навіть наведені Л.

Ф
краю. До речі, навіть наведені Л.
дані з народного будівництва доводять слуш‑

Ф
дані з народного будівництва доводять слуш‑
ність нашого припущення, адже в цих місце‑Фність нашого припущення, адже в цих місце‑
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і походження, єдина мова і культура), а як 
підданих однієї держави. Саме держава під 
гаслом «православ’я, самодержавство, на‑
родність», випрацьовувала не справжню на‑
родну культуру (яка в ХІХ ст. навіть тими, 
хто її впроваджував, уважалася дикунською 
і такою, що потребує заміни), а певні надума‑
ні стереотипи, далекі від реалій навіть само‑
го російського народу. Це полегшувало вхо‑
дження «тубільців» до державної культури, 
це спричинило сучасну ідентифікацію укра‑
їнського населення Північної Слобожанщи‑
ни – «руський хахол», де предметним словом 
є місцева ідентифікація, а «руський» має роз‑
глядатися як позначення громадянства. При‑
мітно, що ця ідентифікація, за нашими спо‑
стереженнями, притаманна людям старших 
та найстарших вікових груп. Люди, яким за 
сорок, зауважують, що «мати / батьки були 
хохли, а ми вже – руські (росіяни)». Така 
ідентифікація стає особливо актуальною в 
полікультурному середовищі.

До XVIII ст. етнічний склад населення 
Слобожанщини був досить обмеженим: право‑
славне населення з Речі Посполитої та Мос‑
ковського царства. Надалі воно стане набагато 
строкатішим, хоча в основному це будуть меш‑
канці міст. Першими приєдналися роми, осілі 
групи яких жили в Харкові та Ізюмі. Про них 
(«тубільців» краю) згадував проф. Баранни‑
ков у своїй праці «Українські цигани» (Харків, 
1930), проте саме ці етногрупи й постраждали 
під час гітлерівської окупації краю.

Німецька діаспора, що з’явилася наприкін‑
ці XVIII ст., складалася з ремісників з Баварії 
та освіченої громади. Якраз німецька громада 
є, на нашу думку, яскравим прикладом явища, 
яке ми описали трохи вище – випрацювання 
ідентифікації за державною належністю, з по‑
ступовою асиміляцією в 3–4‑му поколіннях. 
Адже, попри володіння, а то й спілкування в 
родинах німецькою мовою, збереження єван‑
гельсько‑лютеранської віри, дотримання побу‑
тових традицій, члени цієї громади трактували 
себе росіянами (наприклад, представники ві‑
домої родини Медерів) або українцями.

Зовсім інакше трактували себе представ‑
ники єврейської та польської громад. Якщо 
в деяких представників єврейської громади в 
ХІХ ст. й була тенденція сприймати себе ро‑
сіянами єврейського походження (такий собі 
«руський хахол» єврейського штибу), то агре‑
сивна політика влади не дала змоги їй розви‑
нутися, і визначальною стала релігійна та ет‑
нічна належність. Надалі ці громади існували 
в дисидентському середовищі: «Офіційного 
закону дотримуємося до тих меж, що не супе‑
речать нашим власним інтересам», «нині – 
тут, на наступний рік – в Єрусалимі!». У наш 
час ці громади активно підтримують країни‑
метрополії (як культурницький, так і освітній 
рух з особливим акцентом на молодь).

Особливістю етнічних процесів Слобо‑
жанщини стало те, що від середини ХІХ ст. 
слобожанське місто (і не тільки Харків) стало 
провідником активного впливу офіційної куль‑
тури, де не існувало національних районів,  
замкнених громад, і навіть село перестало бути 
місцем консервації народної культури. Нато‑
мість у радянський час особистий простір осо‑
би, де можна бути собою і в етнічному плані, 
зводився до мінімуму.

Радянська держава, продовжуючи імпер‑
ську лінію, за допомогою школи, засобів ма‑
сової інформації та культурної мережі впро‑
ваджувала конструкт – «єдиний радянський 
народ», серед цінностей якого місце релігії 
посідала радянська ідеологія, а етнічну єд‑
ність мала замінити соціальна. На відміну від 
імперських часів, існування українського на‑
роду не заперечувалося – але радянського, 
такого, що всю свою історію тільки й мріяв про 
«возз’єднання з великим російським народом» 
(такою ж штучною конструкцією, що була да‑
лека від реального російського етносу). Окрім 
українського та російського народів, жод‑
них інших в УРСР не було, так само, як і на 
Слобожанщині. У таких поглядах виховане не 
одне покоління громадян сучасної України, які  
нині вже є людьми середнього і старшого віку 
й виховують молодь. Це є великою проблемою 
нашого сучасного життя й може викликати проб‑
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леми в майбутньому. Тим важливішою є роль 
сучасної української держави та культурно‑ 
просвітницької політики.

Особливістю сучасних етнічних процесів у 
Харкові є існування численних азійських гро‑
мад: корейці, в’єтнамці, а сьогодні – і китайці, 
які схильні до створення зон компактного про‑
живання в Харкові та захоплення провідних 
позицій у комерції.

Отже, особливістю етнічних процесів Сло‑
бідської України слід визнати відсутність ту‑
більного населення з історією понад 400 років; 
переселенські рухи в краї ніколи не припиня‑
лися впродовж усієї його історії; старожилами 
краю є представники українського, російсько‑
го та нащадки білоруського етносів, котрі ні‑
коли не були справді однорідними через роз‑
маїття регіонів походження, конфесіональну 

та соціальну розмаїтість; населення регіону 
зазнавало впливу офіційної російськомовної 
культури, однак якщо для російського етносу 
державницькі впливи, що призвели до втрат 
локальних особливостей, можна вважати по‑
зитивними націєтворчими процесами, ті ж 
таки явища для українського етносу мали ха‑
рактер імперських насильницьких асиміляцій‑
них процесів.

Тож, на наш погляд, сучасні ідейні пробле‑
ми в Україні спричинені не лише радянськими 
часами, а мають набагато глибшу історію, коли 
етнічна ідентифікація самим суб’єктом сприй‑
малася другорядною і такою, що суперечить 
першорядній – державницькій ідентичності. 
Це необхідно враховувати в процесі націо‑
нально‑патріотичного виховання, яке має на‑
бути усвідомлено системного характеру.

1 Записала В. Сушко у 2004 р. в Шебекінсько-
му р-ні Бєлгородської обл. (РФ).

2 Записала В. Сушко.
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перша наукова експедицІя на днІпровІ пороги 
олександра аФанасьєва-чуЖБинського

Людмила Іваннікова

УДК  398(092)Афа:910.3(477.63/.65)

У статті йдеться про першу фольклорно‑етнографічну експедицію на Дніпрові пороги, яку в 60‑х роках ХІХ ст. 
здійснив О. Афанасьєв‑Чужбинський, відряджений Київським університетом. Головну увагу приділено топоніміці 
Дніпра та деяким локальним традиціям, зокрема субкультурі лоцманів. З огляду на розглянутий матеріал та історію 
його збирання, доходимо висновку, що відомий етнограф зробив перші та єдині у своєму роді записи лоцманських 
пісень і переказів.

Ключові слова: історія української фольклористики, фольклор Півдня України, народна топоніміка, субкуль‑
турний фольклор, лоцманські пісні та звичаї.

В статье речь идет о первой фольклорно‑этнографической экспедиции на Днепровские пороги, которую в 60‑х 
годах ХІХ в. совершил. А. Афанасьев‑Чужбинский, командированный Киевским университетом. Главное внима‑
ние уделено топонимике Днепра и некоторым локальным традициям, в частности субкультуре лоцманов. В виду 
рассмотренного материала и истории его собирания, приходим к выводу, что известный этнограф осуществил первые 
и единственные в своем роде записи лоцманских песен и преданий.

Ключевые слова: история украинской фольклористики, фольклор Юга Украины, народная топонимика, 
субкультурный фольклор, песни и обычаи лоцманов.

The paper deals with the first folkloric and ethnographic expedition to the Dnieper Rapids accomplished by O. Afanasiev‑
Chuzhbynskyi in the 1860s while being sent on the assignment by the Kyiv University. The authoress gives the principal 
attention to the toponymy of the Dnieper, as well as to some local traditions, the pilot subculture in particular. In view of the 
material presented along with the history of its collecting, it comes to the conclusion that the noted ethnographer has performed 
the first and unique recordings of pilot’s songs and narrations.

Keywords: history of Ukrainian folklore studies, folklore of Southern Ukraine, folk toponymy, subcultural folklore, pilot’s 
songs and customs.

Наприкінці 40‑х – на початку 50‑х років 
ХIХ ст. при Київському університеті було 
створено Комісію для опису губерній Ки‑
ївського навчального округу (1851–1864). 
У 1854 році в її складі відкрилося відділення 
етнографії, яке стало першим в Україні офі‑
ційним науковим осередком з етнографічного 
вивчення її народу [7, с. 309], що ознамену‑
вало перехід до систематичного збору наро‑
дознавчих матеріалів. Для ширшого розгор‑
тання цієї роботи Комісія розробила й видала 
першу в історії української етнографії (на той 
час фольклористика була її складовою; влас‑
не, такого терміна не існувало, оскільки 
йшлося саме про збір польового матеріалу) 
«Программу для этнографического описания 
губерний Киевского учебного округа», ство‑
рену В. Дабіжею та А. Метлинським. Вона 
була надрукована накладом 670 примірників і 

мала важливе методологічне значення, адже, 
як зауважує В. Горленко, відображала най‑
передовіші тогочасні досягнення етнографіч‑
ної думки [7, с. 312]. У ній містилися важливі 
методичні настанови: точність запису під час 
опитування інформаторів, анотація зібраних 
матеріалів, обов’язкова подача біографіч‑
них відомостей про інформаторів, зокрема, 
про їхню соціальну належність [7, с. 312]. 
До програми входило й вивчення «суеверий, 
поверий, обрядов, преданий, произведений 
народного быта» [6, с. 10]. На жаль, вона 
поширювалася лише в межах Подільської, 
Волинської, Київської, Полтавської та Черні‑
гівської губерній, що входили до складу Ки‑
ївського навчального округу. Однак робота 
велася значно ширше. Із середини 1850‑х ро‑
ків до Комісії почали надходити етнографічні 
описи та фольк лорні збірки.

http://www.etnolog.org.ua
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З історії та культури

Крім мережі кореспондентів, Комісія роз‑
горнула ще один важливий напрям науки – 
експедиційну роботу, яка доти проводилася 
стихійно, окремими ентузіастами. Члени Ко‑
місії вперше в історії української етнографії та 
фольклористики здійснили офіційні експедиції 
Наддніпрянською Україною. Ці експедиції 
комплектувалися студентами університету й 
фінансувалися Комісією. У 1852 році таку екс‑
педицію очолив Олександр Афанасьєв‑Чуж‑
бинський, у 1853 році – Амвросій Метлин‑
ський та Микола Маркевич [7, с. 315].

Белетрист, поет і етнограф О. Афанасьєв‑ 
Чужбинський (1816–1875), уродженець м. Лу‑
бен, був одним з найактивніших членів Росій‑
ського географічного товариства та Київської 
комісії; з 1845 року надсилав до Петербурга 
записи фольклору. Він здійснив експедицію 
на Лівобережну Україну для вивчення ка‑
лендарних звичаїв та обрядів, зокрема ку‑
пальських. Першим її результатом був наді‑
сланий 1853 року до Петербурга «Словарь 
малорусского наречия» (Санкт‑Петербург, 
1855, ч. 1. А–З). Кожна з його статей мала 
енциклопедичний характер, була проілюстро‑
вана прислів’ями та приказками, уривками з 
народних пісень [7, с. 289–290].

Друга праця О. Афанасьєва‑Чужбинсько‑
го «Быт малорусского крестьянина (преиму‑
щественно в Полтавской губернии» (1855) – 
одна з небагатьох тогочасних спроб усебічного 
етнографічного опису українців, їхньої мате‑
ріальної та духовної культури, у тому числі й 
фольклору. Висвітлення цих феноменів знахо‑
димо і в нарисі «Общий взгляд на быт приднеп‑
ровского крестьянина» (1856). Праця друку‑
валася на сторінках Петербурзького журналу 
«Морской сборник». Окрім інших етногра‑
фічних відомостей, автор подає спостережен‑
ня над функціонуванням фольклору в різних 
верствах та субкультурах (зокрема, пісень та 
народного епосу), розмірковує над походжен‑
ням народної творчості. Він один із перших 
(після І. Срезневського та А. Скальковського) 
висловив думку про запорозьке походження 
українського народного епосу – дум: «Один 

старый козак, служивший некогда сечевиком, 
рассказывал мне, что между товариществом 
было много хороших игроков на бандуре, 
которые “и лепсько спивалы” и конечно меж‑
ду этими‑то певцами встречались талантливые 
люди, слагавшие где‑нибудь в степи свои 
поэтические думы» [1, с. 35–36].

О. Афанасьєв‑Чужбинський подав розгор‑
нуту картину побутування різних жанрів про‑
зового фольклору, серед яких найціннішими 
вважав «местные предания», тобто легенди 
топонімічні (на той час записів фольклорної 
прози було мало, не була впорядкована також  
система жанрів). Автор зазначає, що ці леген‑
ди та перекази найбільш поширені над Дніп‑
ром, «а более пороги изобилуют преданиями» 
[1, с. 48–49].

Відомості про усну традицію Катерино‑
славщини вчений спеціально не виокремлював, 
однак з пізніших записів зрозуміло, що саме для 
цієї території характерні легенди та перекази 
про розбійників‑лугарів (колишніх запорожців) 
та їхніх ватажків, про перетворення весільного 
поїзда на вовків, а особливо багато повір’їв та 
легенд про закопані скарби [1, c. 66–67].

Такі загальні спостереження вченого мають 
не меншу наукову цінність, ніж самі записи 
фольклору, тим паче, що на той час автентич‑
них записів з Півдня України майже не було.

Наприкінці 50‑х років ХІХ ст. О. Афанась‑
єв‑Чужбинський написав серію подорожніх на‑
рисів з Придніпров’я та Придністров’я, що були 
опубліковані в тому самому журналі «Морской 
сборник», починаючи з 1857 року, під загаль‑
ною назвою «Поездка на Днепровские пороги 
и на Запорожье». У 1861–1863 роках вони ви‑
йшли окремою книгою у двох томах: «Поездка в 
Южную Россию» (т. 1. «Очерки Днепра»; т. 2. 
«Очерки Днестра»). Праця має етнографічний 
характер. Тут уперше до наукового обігу запро‑
ваджено опис культури і побуту дніпровських 
лоцманів, мешканців с. Лоцманська Кам’янка 
та сусідніх із нею сіл, а також описи запорозь‑
ких хуторів‑зимівників [7, с. 293, 294].

Нарис написаний у белетристичному сти‑
лі, однак автор іноді вводить у текст окре‑
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«Морской сборник». Окрім інших етногра‑І«Морской сборник». Окрім інших етногра‑
фічних відомостей, автор подає спостережен‑Іфічних відомостей, автор подає спостережен‑
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мі фольк лорні зразки. Так, у контекст опису 
запорозь кого зимівника введено оповідання 
про напад розбійників, причому це явно уніфі‑
кований (тобто зведений) текст, записаний на 
основі багатьох розповідей і переказаний авто‑
ром російською мовою зі збереженням україн‑
ської мови персонажів у діалогах – суто в дусі 
методології романтизму [3, с. 422–424].

Змальовуючи життя і побут лоцманів, 
«прямих нащадків запорожців», О. Афана‑
сьєв‑Чужбинський приділив увагу функціону‑
ванню усної оповідальної та пісенної традиції 
в уже згаданій Лоцманській Кам’янці. Він, 
зокрема, спостеріг способи трансмісії фольк‑
лорних і субкультурних знань, хоча, на його 
думку, їхні вірування та звичаї в основному 
збігаються із загальноукраїнськими. Із цитати, 
наведеної нижче, також видно, що й етногра‑
фи, і фольклористи того часу ще не розуміли 
усної природи фольклору, що на той час уже 
сформувався літературознавчий підхід до ньо‑
го: «Поверья каменских жителей общи всем 
мало руссам: ведьмы, упыри, русалки не вышли 
у них из веры, и рассказы об этих существах 
те же, какие услышите вы в других местностях. 
Сказки, рассказанные мне, все давно знакомы, 
за исключением некоторых неважных вариан‑
тов, что встречается почти в каждой деревне. 
Обряды лоцманов тоже не имеют ничего осо‑
бенного. Но меня не раз занимали дети. Я жил 
почти у самого берега Днепра, который обра‑
зовал здесь род маленького заливчика, отде‑
ляемого от реки небольшой песчаной косою. 
Целый день в этом заливчике купались дети, 
иные четырех‑ и пятилетние; мальчики, буду‑
щие лоцманы, утащив дома ночовки (корытце), 
плавали с помощью палок, как бы изучая на‑
следственное ремесло свое» [3, с. 438].

У цьому ж селі вчений записав три лоцман‑
ські пісні. «Я не скажу, чтобы последние отли‑
чались художественностью, – зауважує запису‑
вач, – напротив, они слабее прочих» [3, с. 435].

Перша пісня «Як писаря не любить» – іро‑
нічна. У ній ідеться про упослідженість серед 
селян такого прошарку, як інтелігенція, що не 
володіє жодним ремеслом:

Як пысаря не любыть, 
Бо вин буде паном,
Обуетьця в постолы,
Пидъвьяжетьця валом [...]
Як пысаря не любыть,
Бо вин сподобонька,
Визьме лысты у торбыну –
То вся худобонька» [2, с. 262].

Інша пісня має контамінований характер. 
Основна її частина – це поширений у побуто‑
вих піснях сюжет, як чоловік провчив ледачу 
жінку. Вона розпочинається словами:

Сухая вербонька, а мокра калюжа,
Ой розсердилась та жинка на мужа, (2)
Лягла собі на постіль та лежить нездужа.
Закінчення типове:
– Ой дай тобі, Боже здоровьячка з неба,
Що ты догадався, чого мени треба.

Однак на початку додано куплет, перероб‑
лений з іншої козацької пісні, за що інформато‑
ри назвали цю пісню «лоцманською»:

Прощайте, прощайте, Днипровськи порогы,
А де походылы лоцманскии ногы.
А де походылы темненькои ночи,
А де говорылы тыхенькіи ричи [2, с. 262].

І лише одна з них, про яку пише О. Афанасьєв‑ 
Чужбинський («последняя очень слаба»), 
справді має субкультурний характер. Це ново‑
твір «Та гыля, гыля сири гусы до воды», у яко‑
му хоч і використовуються традиційні поетич‑
ні засоби (паралелізм: гуси з водою – лоцмани 
з бідою; гуси не літають – лоцмани без робо‑
ти), проте все ж таки вона має оказіональний 
характер, бо стосується якогось конкретного 
випадку із життя лоцманської громади:

Та гыля, гыля, сири гусы, до воды,
Та дожилыся лоцманчыки до биды,
Та гыля, гыля, сири гусы, не литать,
Та доживутьця лоцманыки ще й не так.
А у кантори седыть пысарь дай чита,
А Воронченко тройку коней запряга,
А Хведорович убираетьця та й сида,
А громада изийшлася та й пыта:
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Однак на початку додано куплет, переробФОднак на початку додано куплет, перероб
ленФлений з іншої козацької пісні, за що інформатоФий з іншої козацької пісні, за що інформато
ри назвали цю пісню «лоцманською»:Фри назвали цю пісню «лоцманською»:
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Е
Пидъвьяжетьця валом [...]
Як пысаря не любыть,
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ся худобонька» Еся худобонька» [2 Е[2, с.Е, с. 26Е262].Е2].
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– Ой куды ж ты, Хведорович, поидешь?
– Поиду я, братця, в город Катеринослав,
Та буду я, братцы, начальника просыты,
А що будемо з лоцманы робыты,
Що не хотять казеннои роботы робыты?

[2, с. 264]

Отже, перед нами перші і єдині записи 
фольклору цього унікального середовища – 
лоцманів. У 1927–1928 роках, у зв’язку з 
будівництвом Дніпрогесу, до Лоцманської 
Кам’янки була відряджена експедиція Етно‑
графічної комісії ВУАН у складі В. Петрова, 
Н. Дмитрука, В. Білого та ін., члени якої на‑
магалися записати й фольклорні зразки, од‑
нак їм це не вдалося. У 1927 році Н. Дмитрук 
та М. Тарасенко записали ще дві пісні (тек‑
сти) – «Що то, що то за народ» та «Ой гук 
мати, гук» від 67‑річної Є. Онищенкової, які 
вона вважала лоцманськими, проте це не що 
інше, як перероблені, відомі в багатьох варіан‑
тах пісні: перша – солдатська, що розповідала 
про подібні до лоцманських умови життя, дру‑
га – козацька, за висловлюванням В. Білого, 
«пристосована до лоцманського вжитку через 
заміну відповідних термінів» [5, с. 129].

В. Білий, що опублікував усі ці п’ять запи‑
сів у спеціальній розвідці «Лоцманські пісні» 
також стверджує, що записана О. Афанасьє‑
вим‑Чужбинським пісня «Гиля, гиля, сірі гуси, 
до води» залишається єдиним оригінальним 
зразком фольклору лоцманів.

На бідність усної пісенної та оповідаль‑
ної традиції лоцманів указував і Лев Падал‑
ка (1859–1927) – історик, дослідник Дніп ра, 
у статті «Несколько черт быта днепровских 
лоцманов», опублікованій 1889 року під крипто‑
німом «Л. П.» у журналі «Киевская старина»: 
«Не забитый подневольным житьем, лоцман 
отличается любознательностью. Между про‑
чим, он живо интересуется прошлым своих 
порогов и вообще своего края. Лоцман охотно 
повествует о преданиях родной старины. К со‑
жалению, эти предания потускнели и приходит‑
ся слышать большею частию общие места; даже 
о достопримечательностях на порогах многие 

лоцманы рассказывают сбивчиво. Запорож‑
ская старина, которою особенно увлекаются 
лоцманы, гордясь своим родством с запорож‑
цами, почти забыта. О козацких деятелях и де‑
лах их остались только смутные воспоминания. 
Прекрасные песни про «бегство запорожцев за 
Дунай», про Байду, Нечая и др. часто поются 
на домашних пирушках у лоцманов, но поются в 
неполном и в несвязном виде. На убыль пошла 
и народная песня» [9, с. 523].

Щоправда, віддалено лоцманськими мож‑
на вважати перекази, які пояснюють назви 
порогів, скель, каменів, що розміщувалися в 
порожистій частині Дніпра і які, як зауважує 
Павло Козар, дослідник лоцманства як соці‑
альної інституції в 1920‑х роках, свідчать, що 
«ті ж самі пункти иноді неоднакові назви ма‑
ють у лоцманів і в побережан» [8, с. 109]. Най‑
більша цінність нарису «Поездка на Днепров‑
ские пороги и на Запорожье» – це фіксація  
численних топонімів, якими рясніє ця стаття, 
а також окремих переказів про їхнє походжен‑
ня, навіть якщо вони подаються в зредукова‑
ному вигляді. Між лоцманськими поселення‑
ми Кам’янкою і Кодаком у відкритому руслі 
Дніп ра, по течії, учений зафіксував такі топо‑
німи: Пундикова забора, Червивий камінь, 
Камінь Сідлач, про який існувала легенда, що 
він був своєрідним місцем ініціації кам’янських 
дівчат, котрі досягали повноліття. Жодна з них 
не могла вийти заміж, не пройшовши цього ви‑
пробування, яке полягало в тому, що «девушка, 
достигшая известного возраста, должна была 
под вечер одна сесть в душегубку, приплыть 
к Сидлачу и провести на нем ночь до рассве‑
та. Камень этот торчит вблизи порога, и здесь 
уже начинается сильная быстрота воды, стре‑
мящейся к водопаду. Хотя береговые жители с 
детства свыкаются с плаваньем в челноке, од‑
нако молодой девушке много надо присутствия 
духа, чтобы исполнить подобный обычай» 
[3, с. 441].

За фіксацією О. Афанасьєва‑Чужбин‑
ського можна спостерігати, що на середину 
ХІХ ст. топоніміка Дніпра була надзвичайно 
розвинена – без назви не залишилося жодно‑

http://www.etnolog.org.ua
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рокаЕроках, свідчать, що Ех, свідчать, що 
«ті ж самі пункти иноді неоднакові назви ма‑Е«ті ж самі пункти иноді неоднакові назви ма‑
ють у лоцманів і в побережан» [8, с.Еють у лоцманів і в побережан» [8, с.
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го острова, каменя, скелі, порога; навіть час‑
тини порогів (уступи), які в народі називалися 
«лавами», мали свої імена. Так, учений за‑
фіксував назви 15 островів (Демський, Косу‑
лин, Пісковатий, Сурський, Куликів, Шулаєв, 
Козлів, Ткачів, Монастирко, Аврамів, Клобу‑
ківський, Кухарський, Гавин, Лантухівський, 
Кучугурський), понад 20 каменів та кам’яних 
забор і скель (Косулині, Колесники, Будзи‑
ганові, Богатирі, Швайки, Розбійники, Стов‑
пи, Стрілецька скеля, камені Раків, Рваний, 
Зелений, Крутько, Халявин, Бистрик, Ко‑
рабель та ін.), понад 40 назв «лав» (Плоска, 
Гостренька, Вишнякова, Мишина, Чавунна, 
Бондарева, Черепашина, Чорна, Глуха, Коби‑
лина, Рвана, Служба, Рогожина, Довгопола, 
Рогата, Близнюки, Гроза, Швайчина, Похи‑
ла, Шинкарева та ін.). Цікаво, що більшість 
топонімів пов’язані або з особливостями при‑
родного об’єкту (лави Плоска (5), Гострень‑
ка(3)), або з певною загрозою, яку несе цей 
об’єкт для лоцмана (Гроза, Перейма, камінь 
Крутько), або з іменами лоцманів, які там за‑
гинули (лави Бондарева, Куликівська, Яцева 
забора, камінь Халявин).

Щодо побутування легенд, то, як зауважує 
О. Афанасьєв‑Чужбинський, найпоширеніші 
тут змієборчі мотиви, залишки богатирського 
епосу. Так, посеред с. Волоське, що лежало між 
Сурським та Лоханським порогами, на мальов‑
ничій скалі була печера, у якій, за легендами, 
колись жив змій, що пожирав людей. Цей сю‑
жет на час його фіксації етнографом мав уже 
зредукований характер («сказка, повторяюща‑
яся во многих местах и, к сожалению, лишенная 
всяких подробностей») [3, с. 459]. Подібний 
сюжет зафіксовано й поблизу Будильського 
порога. За словами автора, обминаючи Тавол‑
жаний острів, судно може зачепитися за Змії‑
ну скелю, окремий стрімчак, що стоїть у Дніпрі 
проти лівого берега. «Название Змеиной скели 
всегда возбуждало мое любопытство, – пише 
О. Чужбинський, – и прошлый год, плывя 
первый раз через пороги, я останавливался 
возле нее и лазил в пещере, которая будто бы 
после разных изгибов выходит на верх уте‑

са <...> Меня, однако же, не удовлетворяло 
это весьма краткое и голое предание». Розпи‑
туючи лоцманів та берегових мешканців, уче‑
ний зібрав певні відомості і дійшов висновку, 
що в давні часи перекази про цю скелю були 
значно багатші [3, с. 481]. До середини ХІХ ст. 
відбулася не тільки редукція сюжету, а й зміна 
його семантики: «Когда‑то в ней жил Змей‑
царь, у которого была дочь‑красавица. Змей 
о трех головах берег свою дочку, чтобы она не 
полюбила какого‑нибудь русского царевича, 
и однако ж не уберег, потому что красавица 
уплыла с каким‑то витязем вниз по Днепру, 
в Черное море. С тех пор Змей сделался сви‑
репее и каждый день вылетал куда‑нибудь в 
окрестность за новою жертвою. Это предание 
древнее, а новейшие говорят, что на скале мно‑
жество змей, длиннее обыкновенных, очень 
свирепых, и будто бы лет тридцать назад не‑
безопасно было входить в пещеру, а тем более 
избираться на верх» [3, с. 482].

Інший сюжет, генетично споріднений з бо‑
гатирським епосом, – це легенда про камені 
Богатирі, що розміщувалися нижче порога Ло‑
ханського. Один із них лежав на лівому березі, 
а другий – близько правого берега, у Дніпрі. 
Легенда про змагання між двома богатирями 
побутувала і в лоцманів, і в мешканців навко‑
лишніх сіл. Один із них («наш») стояв на пра‑
вому березі, а ворожий (як уважали берегові 
мешканці, турецький) – на лівому. Богатирі 
вибрали по однаковому каменю й вирішили, 
хто перекине його через Дніпро, той переміг. 
«Наш був сильніший, бо перекинув через Дніп‑
ро і навіть у велику воду його камінь залиша‑
ється на березі, а “чужий” не зміг докинути,  
і його камінь опинився за кілька сажнів од бе‑
рега» [3, с. 462].

Варто зазначити, що сюжети про зміїв 
та про богатирів були поширені до початку 
ХХ ст.; їх активно фіксували Яків Новицький 
та Дмит ро Яворницький.

Деякі топоніми були пов’язані з татарськи‑
ми набігами. Так, поріг Звонецький і село Зво‑
нецьке, що розташовувалося нижче порога, 
у гирлі річки Вороної, за версією діда‑оповіда‑
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ча, дістали свою назву саме в ті часи: «По его 
словам, в Старом Кодаке и в городке стояла 
пушка, и на высоком столбе был привешен ко‑
локол. Чуть показывались где‑нибудь татары, 
сторожевой палил из пушки и звонил в коло‑
кол. Народ, где бы ни был в поле на работе, 
тотчас уходил с поля и скрывался по балкам и 
лесистым оврагам» [3, с. 463–464].

Низка сюжетів пов’язана із запорожцями. 
За Ненаситецьким порогом, на острові Монас‑
тирко, можна було побачити камінь із заглиби‑
нами, схожими на миски. «Есть в народе и у 
лоцманов два предания, – пише О. Афанасьєв‑ 
Чужбинський, – одно, что сюда сходила Им‑
ператрица Екатерина и пила чай, а другое, что 
во время оно запорожцы ели здесь кашу, сидя 
над самим порогом, и с высоты смотрели, как у 
ног их било плоты о каменья» [3, с. 468]. В од‑
ній із лав Ненаситця було два камені, наз вані 
Службами. Це також запорозький топонім. 
Після тривалих розпитувань учений з’ясував, 
що оскільки ці камені мають вигляд перекину‑
тих посудин, то вода, переливаючись через них, 
немовби дзвонить до служби, до обідні. «Вот от 
чего произошло подобное название еще у запо‑
рожцев», – підсумовує автор [3, с. 468].

Поріг Вовніг мав чотири лави: Близнюки, 
Плоска, Гроза і Помийниці. Про останню вче‑
ний зауважує: «В этой лаве камни очень по‑
хожи на этот сосуд, и падающая на них вода 
как будто бы цедится в лохань [помийницю. – 
Л. І.]» [3, с. 477].

Деякі топоніми відображають образне, по‑
етичне мислення мешканців Степової України, 
інші пов’язані з окремими випадками, що тра‑
пилися в житті лоцманів або суворими реалі‑
ями їхнього побуту. Скажімо, Будилівський 
поріг, або Будило, за поясненнями лоцмана 
Яременка, має таку назву тому, що, переплив‑
ши Діда (Ненаситця) та Внука (менший поріг 
Вовніг), не можна лягати спати, бо «Будило 
розбудить» [3, с. 481]. Поріг Вільний має іншу 
назву «Гадючий, або Зміїний», бо він виляє 
(тому Вільний) і звивається, як змія. При ви‑
ході з нього стояли три окремі гранітні скелі, 
що називалися «Вовче Горло». Вони справді 

мали вигляд роззявленої  пащі [3, с. 486]. По‑
ріг Явлений, за легендою, названий так після 
того, як «когда‑то какой‑то лоцман, а может и 
просто запорожец, пройдя благополучно все 
пороги, завалился спать, но вдруг проснулся 
от толчков между каменьями и с удивлением 
начал спрашивать откуда явился этот порог» 
[3, с. 487]. У Ненаситецькому порозі знахо‑
дилися камені Рваний, Зелений та Крутько, 
«который, зацепив барку, крутит ее, причем 
иногда вышибается стерно и тогда погибель 
неизбежна»  [3, с. 466]. Нижче від Ненасит‑
ця в Дніпрі лежав невеликий піщаний острівок 
Голодайка, позбавлений будь‑якої рослиннос‑
ті, за що йому й дали таку назву, – «потому, 
что неминуемо придется голодать, если слу‑
чится пристать к негостеприимным берегам 
его» [3, с. 472].

Багато природних об’єктів запозичували 
назви від раніше названих об’єктів, що розта‑
шовувалися поблизу: від річки Сури, що впа‑
дає в Дніпро, поріг Сурський та острів Сур‑
ський, забора Тягинська – від балки Тягинки, 
лави Рвана, Гостренька, Довгопола, Мокрі 
Кладі, Рогата та ін. – від каменів, що в них 
знаходились. Така традиція дуже характерна 
для цього регіону.

О. Афанасьєв‑Чужбинський зафіксував не 
лише перекази, а й деякі приказки та повір’я, 
пов’язані з порогами. При кінці порога Нена‑
ситця було місце, обставлене гранітами, у яке 
вода вдаряла з неймовірною силою, утворю‑
ючи глибину, яку лоцмани називали «Пекло». 
Якщо з необережності туди потрапляв пліт, то 
розбивався на шматки. Про це Пекло існувала 
приказка: «Попавсь у Пекло – буде йому хо‑
лодно й тепло!» [3, с. 468].

Існувала заборона зневажати пороги або 
глузувати з них чи з будь‑яких каменів – за 
це вони можуть жорстоко помститися, можна 
поплатитися навіть життям. «Пройдя этот по‑
рог [Лишній. – Л. І.], я вздумал было посме‑
яться над ним и обратился с какою‑то шуткою 
к лоцману, который зорко смотрел вперед по 
обычаю. Старик покачал головою и сказал, 
что не только не следует шутить с порогом, но 
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даже с самым дряным камнем, что, не говоря 
уже об обязанности лоцмана всегда быть на 
стороже, пороги не любят, если над ними из‑
деваются» [3, с. 485].

Це була перша подорож на Дніпрові поро‑
ги, здійснена з науковою метою (згодом цей 
подвиг неодноразово повторював Д. Явор‑
ницький). Сам автор зазначав, що, живучи 
друге літо на порогах, він не зустрічав нікого, 
хто б наважився пропливти цю невелику від‑
стань (65 верст) власне із цікавості [3, с. 456]. 
Зауважує також, що до цього часу (середи‑
на ХІХ ст.) мало хто займався «названиями 
местностей», а його праця якраз могла бути 
своєрідним путівником‑запитальником для 
наступних дослідників. Тим паче, що після 
С. Мишецького, який подав топоніми Ве‑
ликого Лугу і степової частини Запорожжя, 
це – другий науково вагомий географічний 
покажчик цієї території, який відображає стан 
топоніміки на певному етапі (як відомо, з ча‑
сом, під впливом обставин, назви змінювали‑
ся, і вже в 1927 році науковцями Етнографічної 
комісії УАН зафіксована зовсім інша картина 
Дніпра, інші топоніми, серед яких не зберег‑
лося й половини, указаних О. Афанасьєвим‑
Чужбинським).

У фіксації численних топонімів полягає най‑
більша цінність нарису «Поездка на Днепров‑

ские пороги и на Запорожье». Проте загалом 
книга О. Афанасьєва‑Чужбинського «Поездка 
в Южную Россию», а саме її перша частина 
«С берегов Днепра», опублікована 1861 року, 
зазнала різкої критики на сторінках журналу 
«Основа» [4, с. 41–51]. У рецензії (без підпису, 
але стиль і претензії, висловлені автором, да‑
ють підстави припустити, що це – Пантелей‑
мон Куліш) відображено всі наболілі проблеми 
того часу, що виникали в процесі становлення 
історії, етнографії і фольклористики як окремих 
наук, та нелегку справу впровадження наукових 
принципів дослідження; боротьбу нової, пози‑
тивістської методології зі старою, романтичною. 
У 60‑х роках ХІХ ст., коли вже були опубліко‑
вані архівні документи, друкувалися фольклор‑
ні прозові наративи, не переказані російською 
мовою, а так, як вони записувалися збирачем – 
приміром, як у «Записках о Южной Руси» 
П. Куліша. Тож методика О. Афанасьєва‑
Чужбинського вважалася кроком назад, у бік 
романтизму, а поєднання науки з белетристи‑
кою було вже неприпустимим.

Щодо фольклорних фіксацій О. Афанасьєва‑ 
Чужбинського, то, на думку рецензента, він 
зовсім не піклувався про те, щоб надати сво‑
їм записам достовірності, для якої насамперед 
необхідна точна передача на письмі живого 
мовлення оповідача [4, с. 44–45].
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У статті авторка прагне розкрити зміни, які відбуваються в системі звичаїв на Святий вечір та Різдво, що 
побутують у сучасному Вільнюсі, а також окреслити їхню роль у структурі річних ритуалів. Польові записи ав‑
торки, здійснені в цьому місті, засвідчують, що молодь сприймає Святий вечір та Різдво як найбільш традиційні 
свята, успадковані від предків. 

Ключові слова: Святий вечір, Різдво, традиція, місто, сучасне суспільство, Вільнюс, Литва.

В статье автор стремится раскрыть изменения, которые происходят в системе обычаев на Святой вечер и Ро‑
ждество, которые бытуют в современном Вильнюсе, а также определить их роль в структуре годовых ритуалов. 
Полевые записи автора, сделанные в этом городе, свидетельствуют, что молодежь воспринимает Святой вечер и 
Рождество как наиболее традиционные праздники, унаследованных от предков. 

Ключевые слова: Святой вечер, Рождество, традиция, город, современное общество, Вильнюс, Литва.

The aim of this article is to reveal the changes in the customs of Christmas Eve and Christmas in contemporary Lithuanian 
city Vilnius as well as their role in the structure of the ritual year. According to the authors’ fieldwork in Vilnius city the 
youth distinguished Christmas Eve and Christmas as the most traditional feasts taken over from grandparents and parents. 

Keywords: Christmas Eve, Christmas, tradition, city, contemporary society, Vilnius, Lithuania.

Christmas is the most important holiday in 
Lithuania. As a day off it is celebrated for a two 
days (25th and 26th of December). But Christmas 
Eve (in Lithuanian Kūčios – also non‑working 
day) is even more important Day than Christmas. 
It is family holiday, and especially important to 
Lithuanian people. As the ethnologist Juozas 
Kudirka mentioned, Christmas Eve is among 
those rare manifestations of the Lithuanian national 
culture, which under the extremely hard occupation 
conditions of the 19th–20th centuries united the 
scattered nation by intangible threads, helped it 
to survive. At the forefront of the Christmas Eve 
tradition of the Nativity of our Lord, the Christian 
idea of human resurrection, yet here we find 
interlaced the spiritual values that Lithuania had 
inherited from millenii and customs, representing 
different epochs [8, p. 293]. Traditionally all 
members of family are gathering to Christmas 
Eve supper and this is especially important in our 
days, when members of family often live in different 
localities, even states. 

In the Soviet times and today little attention 
has been bestowed on calendar festivals observed 
in the family. This article is aimed at disclosing 

the changes that the customs of Christmas Eve 
and Christmas have undergone in present‑day 
Lithuania and analysing their significance in the 
structure of the ritual year in the largest city of the 
country – Vilnius.  

Most scholars base their analyses of the 
processes of contemporary culture transmission 
on Eric Hobsbawm’s concept of invented 
tradition which argues the long‑term continuity 
of the tradition in time [7, p. 263–308]. In the 
Soviet Union the reconsideration of the concept 
of tradition was pursued earlier. Following the 
Soviet occupation, that has given the ideological 
interests of that time, new Socialist traditions 
were introduced in Lithuania. Scenarios of the 
newly designed festivals were drafted. Alongside 
other holidays, such festivals as Winter Farewell, 
Spring, Summer, Commemoration of the Dead 
and Harvest, manifesting the elements of Shrove, 
Easter, Midsummer Day, All Souls’ Day and 
agrarian traditions were introduced. However, no 
alternative for Christmas Eve and Christmas was 
offered [21, p. 551–562; 5, p. 332–336]. It was 
expected that this festival would be replaced by the 
New Year which adopted the symbolism of passage 
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rites and was increasingly gaining in popularity 
all around Lithuania. It was the only day of the 
previously observed holidays that in the Soviet 
times had sustained its status as the legal holiday. 
For example, in 1958 alongside the New Year, 
other holidays included International Workers’ 
Solidarity Day, October Revolution Anniversary 
and the USSR Constitution Day. The above 
listed substitutes of traditional calendar festivals 
were not assigned to fixed dates and usually moved 
to Sundays, thus turning them into more or less 
secondary holidays or imitations of holidays 1. The 
majority of Soviet festivals were communal and 
were adapted for the celebration in the city. 

There were the best opportunities to control the 
folk. As Catherine Bell mentioned, soviet regime 
expected new civil rituals be able to inundate the 
whole of Soviet life and to establish an “organic 
connection” between the new rites and the rhythm 
of people’s lives securing in this way a systematic 
synthesis of the logical, emotional, and aesthetic 
dimensions of experience. The new rituals were 
expected to replace older religious rites because 
communist morality and socialist internationalism 
was expected to overpower bourgeois nationalism 
[2, p. 226‑227]. Still the analysis of the situation 
in the eighties of the 20th century proves that 
«the majority of old feasts of the folk, which were 
considered to be religious and widely spread, are 
commemorated by the believers only; however 
Easter and Christmas are celebrated almost 
everywhere. They are regarded as traditional family 
feasts» [11, p. 65].

Calendar customs celebrated in a family did not 
receive a considerable attention of ideologists. Until 
Soviet occupation, birth, marriage and death events, 
in the bigger part of Lithuania (civil registration in 
Western part of Lithuania – Klaipėda district was 
officially introduced in 1876), had been ritually and 
legally operated by Christian Church [12, p. 116], 
so entail soviet family exceptional attention on 
civil life‑cycle rituals (baptism, wedding, funeral) 
formation was focused. 

Little attention was drawn to these issues also 
by ethnologists. We can find only short information 
about Christmas in textbooks of Lithuanian 

ethnology Patterns  of  Lithuanian  Ethnology 
[21, p. 538] and Lithuanian  Ethnology [5, 
p. 271–282], in the book of Pranė Dundulienė 
Lithuanian Calendar and Agrarian Festivals [3, 
p. 12–35], also to Christmas partly devoted two 
articles [17, p. 285–297; 3, p. 199–225]. After 
1990 alongside numerous ethnologic publications 
were published. However, the works of ethnologists 
were focused on the old Christmas Eve and 
Christmas traditions aspiring to exhibit the 
expression of the said holidays in traditional culture 
as well as to analyse the sacral functions of rites, 
origin of the festival and its social aspects. From 
these publications, I would highlight the books of 
ethnologist Juozas Kudirka Lithuanian Christmas 
Eve  and  Christmas and Lithuanian  Christmas 
Eve:  Historical  Comparative  Review [8; 9] 
and Arūnas Vaicekauskas Lithuanian  Winter 
Festivals:  The  Rites  of  Community  Calendar 
Cycle in the Late 19th–Early 20th Centuries [20]. 
Researches of contemporary city calendar customs 
were started only in recent years. To Christmas 
festivals in Vilnius dedicated only few articles. As 
we can see from these publications, Christmas is the 
most important festival even to young generations 
of Vilnius [13, p. 303–322; 14, p. 316–327]. 
However, how are these festivals passed down from 
generation to generation? Such question I’ll try to 
answer in this article.

Soviet period: Contesting Christmas and 
New Year. In the Soviet times the possibilities 
to preserve Christmas traditions were much less 
favourable than, for example, to observe Easter 
customs as the latter was celebrated on Sunday. 
Based on the research data of Gintarė Dusevičiūtė, 
savage propaganda against Christian festivals was 
conducted during the first years of the occupation. 
Special attention was focused on the winter festivals 
in order to give New Year’s meaning [6, p. 124–
135]. It was not easy to celebrate Christmas on 
workdays. At Christmas time university students 
would pass tests and sit for exams, whereas winter 
holidays for high‑school students would start just 
before the New Year. Some people (for example, 
teachers) could be subjected to repressions for 
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the observation of the said holiday at home. Such 
facts could hardly render exceptional atmosphere 
to the festival. As mentioned Dalia Senvaitytė, 
absolute ignorance of the past and still truly 
popular traditional Lithuanian holidays was typical 
to the discourse of the era and to the official 
Soviet ideology as well as the presentation only 
of the new Soviet holidays. The single exception 
was left entirely to New Year celebration that did 
not have Christian undertones [16, p. 120]. A 
special attention was paid to children. For example 
during Soviet time the custom of gift‑giving was 
introduced. In 1920–1940 it existed in Christmas 
time [15, p. 475]. On tther hand traditionally New 
Year was celebrated in a similar way to Christmas 
Eve. Both meant the start of a new year, we can 
find similar prediction of weather, the same kind 
of divinations, also beliefs, that what happens on 
New Year (or Christmas Eve) will occur all year 
long [1, p. 292]. As research of Žilvytis Šaknys 
showed, chronological closeness of the festival to 
Christmas in the structure of a ritual year as well 
as an exceptional attention to this celebration in 
the perspective of history enabled the formation 
of New Year’s festival traditions in a family. The 
stereotypes of the New Year’s festival formed 
in the Soviet period of time as of an exceptional 
celebration, which embodies the symbolism of a 
liminal passage rite, are still alive (especially among 
the Russian population) in Vilnius. But only 17 % 
of the Russians indicated that the New Year is the 
most significant holiday of the year (with 8 % of 
the Poles and 5 % of the Lithuanians supporting 
the same opinion) [18, p. 105–117].

However, with the restoration of Lithuania’s 
statehood, Christmas and Christmas Eve became 
the most significant holiday of the year. In the years 
of national revival the above discussed holidays 
were rendered great significance. The easiest way 
to achieve it was within the family. After 1988 
the aspiration to revive old traditions was voiced 
more and more often. In 1990 two days off were 
allocated for the celebration of Christmas. In 
2012, emphasizing the necessity of preparation for 
Christmas Eve the Lithuanian Parliament approved 
as a non‑working day Christmas Eve too. Hence, 

the three‑day celebration period that was observed 
in Lithuania prior to 1940 was re‑established.

As mentioned Anna Lubecka, which analyzed, 
Polish ritual year, under communism many Poles 
lived as if a double life and such was their system of 
values together with rituals which were proper enough 
to be enacted. At home, traditional Polish values were 
cherished, and religious and patriotic rituals were 
celebrated, while in the public sphere new holidays 
and celebrations enacting the communist ideology 
were observed [10, p. 92). In my opinion in the same 
words Lithuanian situation could be described too. 
Otherwise it would be difficult to explain the present 
situation in Vilnius citizens’ ritual year.

Most popular and traditional festival: 
Opinion of the youth. Ethnographic fieldwork 
pursued by myself in 2011 in the city of Vilnius 
with the aim to disclose the conceptions of 
tradition framed by young people, revealed that 
the attitude of young people towards tradition as a 
value passed down from generation to generation 
is subject to change. Although today’s youth 
is attached to the absorbed tradition, perceives 
its value and is apt to continue it, young people 
reserve the possibility to select holidays as well as 
change or dismiss their certain elements. Analysis 
of calendar and life cycle festivals observed by 
young people in Vilnius revealed that Christmas 
Eve and Christmas were singled out as the most 
traditional festival, inherited from parents and 
grandparents and identified as the favourite 
calendar and family celebration. 

Inquiry into the traditions of calendar festivals 
that young people learned about from their parents 
and grandparents resulted in an unambiguous 
outcome – mostly they learn about Christmas Eve 
and Christmas customs. Much fewer respondents 
were informed about Easter and other calendar and 
life cycle festivals, such as wedding and birthday 
[13, p. 309].  

Lithuanian ethnologists investigating family 
traditions mostly focused their attention on life cycle 
customs, to include baptism, wedding, funeral, 
name day and birthday. When in the framework 
of the research people were asked to enumerate 
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calendar and family festivals that they observe, 
most respondents attributed calendar holidays 
to family festivals. The majority indicated that 
mostly observed calendar holiday is Christmas Eve 
and Christmas, whereas the most popular family 
occasion is birthday [13, p. 311–312].

Similar situation was observed when young 
people were asked to indicate their favourite 
calendar and family festivals and single out one 
occasion that they fancy the most. Christmas 
Eve and Christmas appeared to be at the top 
of the favourite calendar occasions’ list and was 
referred to as the most significant festival overall. 
The New Year, which in the Soviet times gained 
in popularity and became the most important 
holiday of the year, was rendered much less 
significance. Unexpectedly little attention was 
bestowed on Easter. From the category of family 

occasions birthday, which was given prominence 
in the Soviet times [13, p. 313].   

Christmas and Christmas Eve traditions in 
the life of different generations. In the process 
of the ethnographic research an in‑depth analysis 
of townspeople’s leisure time and holiday culture 
was conducted. In 2012–2013 with the help of 
the ethnographic questionnaires Leisure  time 
and  festivals  in  the  family, new ethnographic 
research was pursued, bestowing significant share 
of attention on the analysis of Christmas Eve‑
Christmas festival: preparation for the occasion, 
selection and purchase of presents, laying the table 
and cooking and other related issues. Respondents 
representing various age groups were surveyed.   

How Christmas Eve and Christmas are 
celebrated and how are they perceived in present‑
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day culture by representatives of different 
generations? Here are a few examples. For a 
citizen of Vilnius born in 1987 Christmas Eve is 
the occasion which he spends only at home. He 
often invites his grandmother, God mother and 
other relatives to Christmas Eve dinner and helps 
his mother with the cooking. Christmas Eve is 
also appreciated by representatives of the older 
generation. A respondent born in 1934 claimed 
that he gives prominence to the preparation for the 
holidays as being a retiree he has the possibility 
to make preparations in advance. Christmas Eve 
is the occasion «when the closest people come 
together because when celebrated only within the 
couple it is less of a holiday». It is very important 
that the wife makes a cake and kūčiukai  2 and 
all other dishes which have to be home‑made 3. 
Another important tradition is the decoration of the 
Christmas tree 4 and exchange of presents 5”. In 
most cases women elaborate more on these items 
of the questionnaire. The respondent born in 1990 
maintains «Christmas is my favourite festival as it 
is a family occasion with exceptional atmosphere 
enhanced by kindness shared among people, good 
food, pleasant smell of the Christmas tree and 
the spirit of Santa Claus. We make preparations 
for Christmas a week in advance – decorate the 
house and buy the Christmas tree». On Christmas 
Eve «from the early morning usually my father and 
myself decorate the Christmas tree, my mother is 
cooking food in the kitchen, we wrap Christmas 
presents, in the evening lay the table and wait for 
our relatives to come. Then we break kalėdaičiai 
(Christmas wafers), eat, talk and take a look what 
lies underneath the Christmas tree. The celebration 
is not over, however, we go to visit my grandmother 
and spend the rest of the evening at the table 
repeating the same actions». In the observance of 
the festival the same rite is repeated several times. 

According to a woman born in 1978, Christmas 
Eve and Christmas «are observed the same way every 
year» that it why she fancies this holiday the most. 
Few respondents render significance to Shepherds’ 
Mass that is celebrated in the church following 
the Christmas Eve dinner. When speaking about 
Christmas Eve, most respondents propose that it is 

a conservative festival that has not undergone much 
change since «ancient times». However, today 
Christmas Eve and often Christmas First Day are 
traditionally celebrated within the family and on 
Second, and sometimes even the First Christmas 
Day, friends are visited or invited 6. A man born 
in 1986 maintained that he spends «one day with 
the family and the other with friends» and believes 
that it is «not only a perfect occasion to meet 
everyone, but to talk more intimate than normally». 
On the other hand, the holiday affords grounds for 
the observance of customs inherited from parents, 
whereas the celebration of the second part of the 
festival allows young and older people to introduce 
their own traditions. For example the female citizen 
of Vilnius born in 1966 always visits her mother on 
Christmas Eve, however, celebrates Christmas in a 
different way each year. In 10 years’ period a new 
tradition to organize Christmas parties with friends 
was introduced. Each year a different friend hosts 
the party. Normally theme parties are organized. 
For example, in this year it was a hat party – 
each lady had to wear a hat at the celebration. In 
addition, each friend brings a present. The presents 
are put together and lots are drawn to decide which 
present comes to which friend. Each participant 
brings some food. In the respondent’s words, 
such parties have become «sacred matter». The 
above described parties as the way of celebration 
created by a group of friends can be referred to 
as «created tradition». However, a more detailed 
analysis can suggest analogies with the New Year 
festival celebrated in the Soviet times in schools – 
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ball, bring presents and participate in a lottery. 
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with a Christmas (Advent) wreath 7. Traditionally 
in the period from Christmas to the New Year 
every evening she starts a fire in her hearth and 
lights candles. Thus, she creates cosy atmosphere 
pleasant to each member of the family.  
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and their parents may result in contradictory answers. 
It can be perceived as a celebration of a holiday 
transferred from generation to generation, on other 
hand considered as modified tradition. However, it 
is undeniable that the holiday in question appeals to 
Vilnius citizens of various ages more than the New 
Year or other festive days. Even though losing the 
religious character in many cases, it still embodies 

the symbolism «rites de passage» and frames the 
appearance of a traditional festival. So as mentioned 
Catherine Bell, most rituals appeal to tradition or 
custom in some way, and many are concerned to 
repeat historical precedents very closely. A ritual that 
evokes no connections with any tradition is apt to 
be found anomalous, inauthentic, or unsatisfying by 
most people [2, p. 145].

1 In 1940 the Christmas Eve, first and second day 
of Christmas, New Year’s Day, Epiphany (6 January), 
Lithuanian Independence Day (16 February), St 
Casimir’s Day (4 March), St. Joseph’s Day (19 March), 
Good Friday, Holy Saturday, the first and second day 
of Easter, Ascension, Pentecost, Corpus Christi, 
Saints Peter and Paul Day (29 June), Assumption 
(15 August), Nation Day (8 September), All Saints’ 
Day (1 November), and the Immaculate Conception 
(8 December) as non-working days were celebrated.

2 Kūčiukai – tiny rolls from wheaten flour the size 
of bean [8, p. 295].

3 Traditionally, Christmas Eve meals were 
prepared from legumes (peas, beans, bread beans) 
and corn (oats, wheat, barley), poppy and hemp seeds, 
linseeds, vegetables (potatoes, beet-roots, cabbages, 
carrots), forest and orchard goods (mushrooms, nuts, 
cranberries, apples, cherries, honey). Indispensable 
the Christmas Eve table were herring and fish, 
normally caught in the local water reservoirs on the 
day before Christmas Eve. It is said that 12 dishes are 
served on the Christmas Eve table. All of them are 

cooked without fat or only with oil [8, p. 295]. The 
same meals among Roman Catholics prevailed also 
in Vilnius city in the first part of the 20th century [22, 
p. 142–144].

4 The Christmas tree came to be decorated in 
Lithuania in the middle of 19th century, the custom 
spread into the peasants’ home only in the 3rd - 4th 
decades of 20th century [8, p. 295].

5 Tradition of exchanging of Christmas presents 
in Lithuania spread only after First World War [8, 
p. 215].

6 Even in 1920–1940 the majority of Lithuanian 
people thought the first day of Christmas to be too 
sacred to be disturbed by any merry-making. Youth 
usually held parties on the second day of Christmas. 
In North and Central Lithuania the merry-making 
covered also the third day of the holiday. It extended 
even fourth day of Christmas in South-east and 
North-east Lithuania [18, p. 134].

7 In Lithuania with the exception of Lithuania Mi-
nor (Westernpart of Lithuania where Lutherans domi-
nated), Advent wreath is recently spread tradition.
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поверья и оБряды у народов Башкирии *

Афанасий Бежкович

УДК  398.332.33(470.57)

Материал этой статьи был собран автором 
во время работы в Башкирской экспедиции 
АН СССР в 1929 г., под общим руководством 
С. И. Руденко, и территориально относится к 
восточной части быв. Уфимского кантона **. Эта 
статья нигде не печаталась, так как в советской 
этнографии почти три десятилетия были вре‑
менем вынужденного пассивного отношения 
к тематике первобытных верований. «Среди 
части ученых‑марксистов, работавших и ра‑
ботающих в этой области, существует мнение, 
хотя, может быть, и не всегда осознанное, что 
изучать историю религии, собственно говоря 
нечего, все уже сделано, все вопросы решены, 
все проблемы разъяснены в трудах классиков 
марксизма» ***. На долю этнографов остается 
лишь иллюстрировать новым фактическим 
материалом мысли Энгельса, Ленина.

В атеистической пропаганде господство‑
вал упрощенный взгляд на религию, как 
на «опий» для народа или «религиозный  
дурман». «Многие из прежних научных тео‑
рий, с позиций которых велась и порой ведет‑
ся атеистическая пропаганда, устарели и не 
выполняют своей роли» ****. Новых же теорий, 
научно объясняющих религии и примитивные 

* Матеріал зберігається в Архівних науко-
вих фондах рукописів та фонозаписів Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
гії ім. М. Т. Рильського НАН України (ф. 51-3, 
од. зб. 48, 22 арк.). Ця публікація є продовженням 
започаткованої серії рукописних праць О. Бежко-
вича. – Редкол.

** Тогда административно Башкирская АССР 
делилась на кантоны, равные примерно уездам.

*** От редакции сб. «Исследования и материалы 
по вопросам первобытных религиозных верова-
ний». Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 4.

**** Там же, стр. 5–6.

верования, еще нет. Существовавший в науке 
догматизм был непреодолимым препятстви‑
ем в поисках новых объяснений – что такое 
религия, каковы причины, породившие ее,  
и что способствует такому длительному суще‑
ствованию, как примитивных верований, так 
и современных официальных монотеистичес‑
ких религий: христианства, ислама, иудаизма, 
буддизма.

В данной статье остановимся лишь на изу‑
чении культов, поверий и обрядов, связанных 
с метеорологической магией, и в частности на 
магии вызывания дождя, а также коснемся об‑
рядов, связанных с посевом, уборкой хлебов, 
болезнями скота.

В задачу этнографического отряда входи‑
ло изучение сельскохозяйственного комплекса 
производства (земледелия и скотоводства). 
В земледелии изучались следующие циклы 
работ: пахота, посев и боронование; уход за 
полевыми культурами; жатва; молотьба и вея‑
ние; агротехнические знания крестьян; культы 
и обряды по этим видам труда. В скотовод‑
честве также велось исследование труда че‑
ловека по выращиванию животных и уход[у] 
за ними, завершалось изучением скотовод‑
ческих культов и обрядов. Верования земле‑
дельцев и скотоводов изучались не в отрыве 
от производства, а вместе с ним. В 1927 году 
такую комплексную работу мы провели в 
Казахстане у украинцев‑переселенцев *****, а в 
1928 г. – в Киргизстане ******. Сейчас об этом 
методе ведения полевых работ при изучении 
земледелия и скотоводства следует вспомнить 

***** См. сб. «Украинцы-переселенцы Семи-
палатинской губернии». Изд. АН СССР, Л., 1930, 
стр. 15–98, 99–178 и 223–253.

****** Рукопись еще не издана.
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Архівні матеріали

в связи с открывшейся дискуссией по вопросу 
агроэтнографических исследований *.

Для правильного понимания психическо‑
го состояния земельной общины, прибегаю‑
щей к культам и обрядам, необходимо учесть 
причины, побудившие людей совершить кол‑
лективное моление о дожде. А причины эти 
бывают: отсутствие дождя более или менее 
продолжительное время и когда засуха, на 
глазах у крестьян, губит их единственный ис‑
точник существования – посевы (побуждает 
совершать коллективное моление о дожде). 
Хорошо известно с какой любовью крестьяне 
говорят о хорошем состоянии хлебов и с какой 
горечью делятся впечатлением о засыхающих 
хлебах... О засухе хорошо написано у 
Салтыкова‑Щедрина: «Небо раскалилось и 
целым ливнем зноя обдавало все живущее: 
в воздухе замечалось словно дрожание и пахло 
гарью; земля трескалась и сделалась тверда, 
как камень, так что ни сохой, ни даже засту‑
пом взять ее было невозможно; яровые со‑
всем не взошли, и засеянные ими поля черные, 
словно смоль, удручая взоры обывателей без‑
надежною наготою»...

Крестьяне знают, что люди могут сделать 
многое. А вот дождя сделать не могут. Это 
сверх их сил и способностей. Сознавая свое 
бессилие и беспомощность, крестьяне, будь они 
язычниками, христианами или мусульмана‑
ми, обращаются к сверхъестественным силам. 
Для этого они совершают, в зависимости от 
того на каком культурном уровне находятся, те 
или иные обряды, по традиции, сложившейся 
у них, – моления, молебны и прочие церемо‑
нии, которые, по их убеждению, могут вызвать 
дождь. Там же, где земледелец умеет обеспе‑
чить свои растения водою, как это бывает в 
районах поливного земледелия, там человек ни‑
когда не обращается к богу с просьбой о дожде.

Хорошо известно, что чем примитивнее 
культура, тем наивнее и проще те средства, 

* Г. Г. Громов, Ю. Ф. Новиков. Некоторые 
вопросы агроэтнографических исследований. 
«Сов. Этнография», 1967 г., № 1. 

которыми человек пытается воздействовать 
на природу. Этническое и культурное разно‑
образие исследованного района дает нам в 
руки богатый фактический материал, под‑
тверждающий сказанное. Начнем с земле‑
дельческих производственных культов – об‑
рядов и поверий, точным исполнением которых 
земледельцы стараются создать наиболее 
благоприятные метеорологические условия 
для урожая, наивно верят в успех и магичес‑
кую силу их.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ, 
ПОВЕРЬЯ И ОБРЯДЫ

У башкир существовал обычай, по которо‑
му в первый день посева пахарь брал с собою 
вареные яйца и, чтобы хорошо уродился хлеб, 
раздавал их всем встречающимся на его пути в 
поле. Или же пекли что‑либо вкусное, напри‑
мер буурсаки, и одну часть их давали мулле, 
а другую – раздавали бедным.

Чуваши перед первым выездом на пахоту 
непременно мылись в бане. Этот обряд омо‑
вения у них совершался перед началом и дру‑
гих важных хозяйственных работ. Кроме того, 
если пахали под гречиху, то в первую борозду 
клали сырое куриное яйцо, чтобы, на счастье 
кур, хорошо уродилась гречиха, которой здесь 
кормят эту птицу.

У русских, украинцев, белоруссов и мари 
посевной обряд выражался только в символи‑
ческом освящении семян, которое совершали 
1 августа (по ст. ст.) в церквях; святили толь‑
ко около 3–4 кг зерен, предназначенных на 
посев. Освященное зерно смешивали со всем 
посевным зерном и считали, что оно тоже пре‑
вращается в освященное.

Чтобы избавиться от засухи, население 
выполняло ряд обрядов, могущих, по его 
убеждению, вызвать дождь. Башкиры де‑
ревни Товакачево по случаю засухи весною 
1929 года организовали общественное моле‑
ние: собрали 15 голов овец, 3 телки, зареза‑
ли их и пригласили к себе население других 
аулов (Темирбаево, Абзаново, Узунларово, 
Кумерлы, Кызылярово и др.) на совершение 
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общей молитвы и обед. Но, чтобы молитва 
была услышана аллахом, скот заперли в за‑
гонах, не давали ему корма и воды первую 
половину дня – проголодавшаяся скотина ре‑
вела. Башкиры этим ревом животных хотели 
вызвать сожаление у аллаха, пославшего за‑
суху. Кроме этого в ход было пущено более 
сильное средство, а именно: они не давали 
пищи и малым детям, в том числе и грудным, 
заставляя их голодать и плакать. Этот дет‑
ский плач должен был, по мнению башкир, 
показать аллаху, что недород хлеба и травы 
отразится и на детях, ни в чем не повинных. 
Башкиры надеялись, что аллах изменит свое 
суровое решение наказать грешников и пошлет  
на землю дождь. Молились аллаху под маза‑
ром (священное дерево). Затем все собравшие‑
ся обедали и шли на поля. Башкиры уверяли, 
что после этой молитвы пошел дождь.

В другом районе в сел. Старо‑Кубово, тоже 
у башкир, чтобы вызвать дождь, существовал 
другой обряд. Состоял он в том, что несколь‑
ко человек инициаторов ходили по дворам, 
собирали яйца, масло и пшено, потом шли к 
речке, варили там кашу, ели и затем броса‑
ли друг друга в речку – купались в одежде. 
Кроме того, в том же селе практиковался об‑
ряд обливания друг друга водою. Об этом об‑
ряде первобытной магии следует сказать, что 
он вообще широко распространен и встреча‑
ется в разных местах земного шара и у самых 
различных народов.

Анализируя эти культы и обряды, убеж‑
даемся, что они являются древними до‑
мусульманскими верованиями башкир. Хотя 
в этих обрядах упоминается имя аллаха, но 
обращение с ним не мусульманское, а чисто 
языческое. Башкиры, как и все мусульмане, 
считают аллаха всевидящим и всемогущим, но 
в указанных обрядах, создавая инсценировку 
с голодными детьми и скотом, поступают с 
ним, как с невидящим, которого легко можно 
обмануть.

Видимо башкиры из Товакачево не при‑
гласили муллу на это общественное моление 
о дож де, т. к. оно не было мусульманским, 

а более древним – языческим. Аналогичный 
случай нам довелось в 1924 г. записать у 
адыгейского племени шапсугов в ауле Карпов‑
ском, на Черноморском побережьи *. Шапсу‑
ги совершали коллективное моление о дожде 
тоже без участия муллы. Они как мусульмане, 
собирая людей на моление, призывали их име‑
нем аллаха, хотя обряд совершали по древнему 
адыгейскому верованию – богу грома «шиб‑
ле». По словам шапсугов, мулла плохо отно‑
сится к «шибле» и потому его не пригласили.

Другой случай моления башкир о дожде 
(с. Старокубово) также совершался без муллы. 
Это был совместный обед и купание в одежде. 
Купание в одежде является чисто магическим 
приемом: «схожими действиями вызывать 
схожие явления». Молящиеся показывали, 
что они мокрые до ниточки, как это бывает во 
время хорошего проливного дождя.

Несмотря на тысячелетнее влияние исла‑
ма на башкир, элементы древних верований 
сохранились у них до коллективизации. Это 
подтверждается и в башкирских сказках и по‑
верьях, собранных С. И. Руденко в начале те‑
кущего столетия и теперь публикуемых **.

ЧУВАШСКИЕ КУЛЬТЫ,  
ПОВЕРЬЯ И ОБРЯДЫ

Чуваши (сел. Чуваш‑Кубово) в 1922 г., 
когда долго не было дождя и чтобы вызвать 
его, убивали змей и вешали их на осину. По 
их представлению, змея – воплощение не‑
чистой силы или же близко знается с ней, 
поэтому обладает средствами воздействия 
на дождь и может, в зависимости от своего 
отношения к людям, лишить их дождя. Чува‑
ши, убивая змей и вешая их на осину, думали 
этим вызвать дождь. Змея у многих наро‑
дов является воплощением нечистой силы и 
поэтому может вредить людям, даже отво‑

* А. Бай (мой псевдоним). Молодые черкесы. 
Сб. «Обновленная деревня» под ред. В. Г. Тан-
Богораза. Л., 1925, стр. 155.

** С. И. Руденко. Башкирские сказки и поверья. 
Л., 1967.
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дить дождевые тучи. Чтобы предотвратить 
такое зловредное действие змей, чуваши уби‑
вали их. Вешание же на осину объясняется 
видимо тем, что осина, и особенно осиновый 
кол, играют большую роль во многих по‑
верьях, связанных с вызыванием дождя. 
Осиновый кол вбивают в могилу «нечистых 
покойников» (колдунов, ведьм, самоубийц 
и т. п.). Делается это для того, чтобы такой 
покойник не вышел бы из могилы. Труп тако‑
го покойника прокалывали осиновым колом. 
Люди были убеждены, что после этого кол‑
дун больше не выйдет из могилы.

Возникает вопрос почему вбивают 
осиновый кол, а не какой‑либо другой? Или 
почему чуваши убитых змей вешают на осину, 
а не на другое какое‑либо дерево? Очевидно 
потому, что осина – это дерево водолюбивое. 
Осина лучше всего растет в болотистых или 
очень влажных местах. Влага, вода всегда, 
в силу магического воздействия, играет ту или 
иную роль в обрядах о дожде.

В 1922 году и в том же селе, чуваши за‑
метили, что у петухов и кур перья на хвостах 
начали ломаться. Они решили, что их птицу 
кто‑то заколдовал и поэтому‑то нет так долго 
дождя. Чтобы снять это колдовство, населе‑
ние решило принести петухов в жертву «кере‑
мети» (дохристианскому богу чувашей, чтимо‑
му ими). Жертвоприношение это заключалось 
в том, что внутренности и перо зарезанных 
петухов бросали в речку Чук‑Серма, а мясо – 
ели сами. Рассказывали, что в это время вся 
речка была покрыта перьями.

В 1919 году в том же селе был случай само‑
суда над одной супружеской четой, уличен‑
ной в воровстве. В 1922 году, когда не было 
долго дождя, это вспомнили и решили, что 
убитые мстят селу. Воры, как равно колдуны 
и ведьмы, по представлению чувашей, име‑
ют дело с нечистой силой и поэтому при ее 
помощи могут насылать бедствия. Чтобы 
избавиться от этого бедствия, девушки села 
в самый жаркий день и самое жаркое время 
дня носили ведрами воду и лили на могилы 
этих покойников. Ведра для этого брали 

самые худые, которых не жалко было. Вылив 
сорок ведер воды на могилы, они оставили 
свои вед ра там, а сами купались в одежде 
в речке, обмываясь от той нечисти, которая 
якобы мог ла пристать к ним.

Представление чувашей о колдунах, ведьмах 
и ворах как зловредных и опасных людях, зна‑
ющихся со злыми духами или нечистой силой, 
распространено у многих народов. В 1927 г., во 
время работ в Казахстанской экспедиции АН 
СССР, мы записали аналогичные представ‑
ления о колдунах и ведьмах у татар, русских 
и украинцев *. Целый ряд подобных фактов 
приведен Д. К. Зелениным **. Бытование этих 
представлений имеет свою географию распрост‑
ранения. Это области периодически страдаю‑
щие от засухи, каковы, в частности, юго‑восток 
России и южная Украина. Одинаковые усло‑
вия климата и бедствий породили одинаковые 
культы и поверья, но различные по обрядности. 
Различия эти носят этнические особенности. 
В 1922 году во время засухи население решило, 
что бедствие постигло их потому, что через Чу‑
ваш‑Кубово перевезли тело самоубийцы,  по их 
мнению, нечистого мертвеца. Чтобы очистить 
село от этого осквернения, женщины «мыли», 
т. е. обливали колодезной водой, деревенские 
ворота, через которые провозили покойника.

Этот случай аналогичен предыдущему; 
отличительной особенностью его является 
лишь то, что чуваши считают и самоубийц 
нечистыми покойниками, при жизни знавши‑
мися с нечистой силой, и, следовательно, мо‑
гущих мстить людям, причинять им бедствия 
вроде засухи. Подобный взгляд на самоубийц 
раньше существовал у русских *** и украинцев ****.  
Поскольку это мировоззрение распространено 

* А. С. Бежкович. Земледелие украинцев-
переселенцев Семипалатинской губернии. Сб. 
«Украинцы-переселенцы Семипалатинской гу-
бернии». Изд. АН СССР, Л., 1930, стр. 82.

** Д. К. Зеленин. Очерки русской мифологии. 
Вып. 1. Пг., 1916, стр. 67–76.

*** Д. К. Зеленин, ук. соч., стр. 1–2.
**** П. П. Чубинский. Труды экспедиции в  

Юго-Запад. край. Т. ІV. Спб., 1877, стр. 712.
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и у украинцев, географически не соприкаса‑
ющихся с чувашами, надо полагать, что оно 
возникло в славянской среде, а затем распро‑
странилось к чувашам. У русских и украин‑
цев это мировоззрение уже приобрело хрис‑
тианскую окраску, о чем имеется указание у 
Афанасьева *. Украинцы быв. Переяславского 
уезда Полтавской губернии считали «грехом 
упоминать их (самоубийц) в заупокойной мо‑
литве, не записывают их имен в “грамотки” 
(поминальницы) в уверенности, что душа 
самоубийцы уже погибла навеки, и сколько ни 
молись о нем, молитва не только не умилости‑
вит бога, а напротив – прогневает его» **.

У чувашей такого христианизованного тол‑
кования мы не обнаружили. Нас убеждает это 
в том, что у них это мировоззрение появилось 
позже, возможно под влиянием христианства, 
которое принято чувашами от русских.

В том же 1922 году и в том же селе во время 
засухи девушки украли у своего односельча‑
нина котел и на веревке опустили его в коло‑
дец другого односельчанина. Хозяин, обнару‑
живший в своем колодце этот котел, никому 
об этом не должен говорить. Если котел будет 
найден самим владельцем, то дождь пойдет, 
а в противном случае – дождя не будет. Кра‑
дут котел обычно у самого безбожного и рас‑
путного человека в селе.

Для вызывания дождя у тех же чува‑
шей был другой обряд, который обычно 
выполняется женщинами совместно с детьми. 
Он состоит в том, что женщины, одевшись 
по‑праздничному, ходят по дворам и собира‑
ют пшено и масло, затем идут к речке и варят 
там кашу. Затем женщины молятся, выстроив 
впереди себя всех детей. После молитвы в 
речку окунают три раза шерсть, специально 
приготовленную для этой цели, черной овцы. 
Затем, глядя на восток, ее отряхивают. По‑
сле этого все садятся и едят кашу, при этом за 
детьми строго наблюдают, чтобы они не кро‑

* А. Н. Афанасьев. Поэтическое воззрение сла-
вян на природу. Т. ІІІ, стр. 565.

** П. П. Чубинский, ук. соч., стр. 712.

шили пищи. После еды все бросаются в речку 
и купаются в одежде.

Это чисто магический прием воздействия 
человека на природу. Черная шерсть в данном 
примере изображает черную дождевую тучу, 
а отряхивание ее инсценирует дождь. Поеда‑
ние специально сваренной тут же на берегу 
речки каши, видимо, изображает жертвопри‑
ношение духам, оказавшим людям услугу в 
выпадении дождя. У адыгейцев (черкесов) это 
так и понимается: «ели хлеб и сыр, а остатки 
бросили в море – кормили бога грома, чтобы 
он им дал дождь»***.

У тех же чувашей для того, чтобы пошел 
дождь, существует и другой обряд, который 
состоит в том, что население обливает друг 
друга водой из ведер. Начинают это подрост‑
ки, затем присоединяются к этому обряду 
девицы и женщины, а в конце концов прини‑
мает участие и мужское население. Этот об‑
ряд обливания бытует у мари и татар. Не так 
давно он существовал у русских, украинцев 
и белоруссов. Обряд этот распространен ши‑
роко и бытовал у народов разных этнических 
и языковых групп, разных по культуре и 
религии. Это, видимо, древнейший обряд 
вызывания дождя магическими приемами.

Если не бывает долго дождя, то русские, 
мари, а иногда украинцы и белоруссы совер‑
шают молебен – ходят с иконами, хоругвями 
и священником по полям. Русские крестья‑
не соседних сел Архангельского и Зилим в 
засушливый 1922 год выходили с иконами, хо‑
ругвями и священниками на свои поля, затем, 
объединившись на меже сельских земельных 
угодий, совершив там совместный молебен, 
поставили деревянный крест и дали обет богу 
ежегодно весною собираться на этом месте и 
молиться. Не трудно убедиться, что церковь 
позаимствовала этот обряд у более древних 
верований. Церковь обставила его богатыми 
атрибутами христианства: иконами, хоругвя‑
ми, чтением молитв, окраплением полей «свя‑
той» водой и т. д. Молебны организовывались 

*** А. Бай (А. С. Бежкович), ук. соч., стр. 155.
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не только по случаю засухи, но и при малей‑
шем запоздании выпадения дождя. К ним 
прибегали и в случае появления вредителей 
на полях. Иногда молебны превращались в 
обязательные «агротехнические» мероприя‑
тия. Их устраивали вскоре после окончания 
весеннего сева, в хорошую сухую погоду, когда 
удобно было ходить по полям.

В 1928 г., во время работ в Киргизской 
экспедиции АН СССР, нам довелось запи‑
сать информацию крестьянина с. Лебединка 
Г. Овчинникова: «Киргизы справлялись у нас 
скоро‑ли мы пойдем в степь и понесем свои 
красивые вещи, то есть иконы и хоругви. Ког‑
да русские спрашивали киргизов зачем им это 
надо знать, то они отвечали: “Мы тоже будем 
молиться своему богу, что бы он вместе с ва‑
шим богом послал нам дождь”».

Обряды и поверья,  
связанные с жатвой хлебов

У чувашей после окончания жатвы 
работницы садятся на последние сжатые 
снопы и просят у полосы вернуть им силу, кото‑
рую они затратили, работая на ней, – говорят: 
«ана (полоса) вайма (сила) пар (дай)». Этот 
земледельческий обычай раньше был широ‑
ко распространен у русских. По окончании 
жатвы жница каталась по полю, приговари‑
вала: «жнива, жнива, отдай мою силу». Поле, 
нива, как и «мать сыра земля», в примитивных 
верованиях одухотворяется. Получить обрат‑
но свою силу можно, совершая обряд катания 
по полю. Чтобы этот обряд сохранился из по‑
коления в поколение, надо, очевидно, ощущать 
возврат затраченной силы. Во время жатвы у 
жницы особенно уставали руки и поясница. 
Проделав катание по ниве, жница совершала 
своего рода разминку – гимнастику, возмож‑
но, что после этого у нее создавалось впечат‑
ление возврата утраченной силы.

Белоруссы, когда кончали жать рожь, то 
последние колосья срезали и связывали в 
пучек – «кветку», которую потом несли в 
день Успения (в августе по ст. ст.) в церковь 
и святили. Русские первый сноп несут во 

двор и дают курам, чтобы они хорошо нес‑
ли яйца; кончив жатву, оставляют несколько 
несжатых колосьев, связывают их в пучек и 
оставляют на полосе: «это Илье‑пророку на 
бородку». Мари так же оставляют «Илье‑
пророку на бородку».

Обычай завязывать «Николину» или 
«Ильину» бородку был раньше широко рас‑
пространен во многих местах старой русской 
и украинской деревни. По окончании жатвы 
оставляли на поле несколько колосьев несжа‑
той ржи, связывали их и, в некоторых местах, 
ставили около них «жертвоприношения»: по‑
ливали водой, клали куски хлеба и сала на 
тряпочке, изображавшей скатерть. И в данном 
случае поле одухотворялось. Дух же поля отно‑
сился не к злым, а добрым духам, у которого 
с земледельцем были хорошие взаимоотноше‑
ния. Это древние, дохристианские, элементы 
верования, которые относятся к аниматизму *.

Украинцы начинали жатву только в «лег‑
кие» дни: вторник, среду, пятницу и субботу, 
первый сжатый сноп несли в «хату», ставили 
на покуть – в красный угол – и держали его 
там до посева, а затем обмолачивали и сеяли.

Обычай придавать особое значение пер‑
вому снопу, получившего наименование «за‑
жиночного снопа», сложился, видимо, очень 
давно – в дохристианский период земле‑
дельческих верований. Этому снопу обычно 
приписывается магическая сила: раньше во 
время молотьбы его первым сажали в овин, 
зернами от него начинали посев. Он являл‑
ся, как бы продолжателем рода, жизни ржи, 
пшеницы. Обряд «зажиночного снопа», или 
«зажинок», был широко распространен у 
восточных славян, имел различные вариации. 
В некоторых местах, зерно этого снопа несли 
в церковь для освящения и затем сеяли. Это 
уже более поздние христианские наслоения. 
Обычно обряд «зажин», начало жатвы, сопро‑
вождался песнями жниц и «мирским» пиром, 
организованным в складчину.

* Л. Я. Штернберг. Первобытная религия. 
Л., 193[?], стр. 277.
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У латышей, башкир и татар поверий, 
связанных с жатвой, мы не наблюдали. Иногда 
башкиры предпринимали меры против болез‑
ней сельскохозяйственных растений. В 1929 г. 
в ауле Товакачево, мы сфотографировали та‑
кой прием борьбы. Он состоит в том, что сноп 
картофельной ботвы, пораженный болезнью, 
привязывали к шесту, равному по высоте ми‑
нарету, и водружали его у входа в мечеть. Де‑
лалось это с согласия муллы. 

В заключение этого перечня земледель‑
ческих культов – обрядов и поверий – при‑
ведем еще поверье из метеорологической ма‑
гии, существовавшее у чувашей. В с. Чуваш 
‑Кубово нам удалось записать поверье, на‑
правленное на предупреждение ветра. В этом 
селе установился обычай ежегодно на Пасху 
устраивать на площади качели для развлече‑
ния детей и молодежи. С какой пунктуаль‑
ностью строили качели на Пасху, с такой 
же аккуратностью их снимали на «Троицын 
день». Чуваши уверены, что если они не сни‑
мут качелей в этот день и оставят их качать‑
ся на ветру на более продолжительный срок, 
то они, раскачиваясь сами по себе на ветру, 
неизбежно своим действием вызовут ветер 
на будущий год. Поэтому ветренную погоду 
прошлого лета (1929) чуваши объясняли сво‑
ей оплошностью, что они в прошлом (1928) 
году своевременно не сняли качелей, остави‑
ли их висеть все лето. «Вот они накликали 
нам ветер», – говорили они.

СКОТОВОДЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ  
И ОБРЯДЫ

В скотоводстве человек прибегает к 
религиозным и магическим средствам не толь‑
ко для того, чтобы скот хорошо размножался 
и увеличивал бы богатство хозяина, но и для 
предупреждения заболеваний, а если это слу‑
чится, то и лечения животных от эпизооти[и] 
и прочих болезней.

Скотоводческих производственных куль‑
тов мы обнаружили значительно меньше, чем 
земледельческих. Нам удалось записать их 
только у чувашей и башкир.

Чуваши весной, в первый день выгона ста‑
да на пастбище, чтобы скот не болел, бьют 
его прутиками вербы, принесенной из церкви 
в вербное воскресенье. Если на скот придет 
падеж, то считают, что кто‑то наслал это бед‑
ствие, и чтобы спастись от него, девушки ночью 
опахивают село. Кроме того, во время сильно‑
го падежа скота всем обществом совершают 
так называемый «мон‑чук» (большое молеб‑
ствие). Покупают для этого быка, режут его 
у реки, там же варят мясо и пекут из пресного 
теста лепешки – «юсман‑пусман», затем один 
старик молится, держа шапку под мышкой, 
пос ле молитвы мясо и лепешки съедают, а кос‑
ти бросают в реку. Если и это не помогает, то 
для прекращения падежа прогоняют весь скот 
и все население проходит через «земляные во‑
рота». Техника сооружения ворот состоит в 
том, что роют в земле глубокий проход, затем 
делают перекрытие, под которым проходит 
скот и люди. Несколько человек, вооруженных 
ружьями, стоя на «воротах», беспрерывно 
стреляют, отгоняя этим болезнь, которая, бо‑
ясь выстрелов, остается у ворот. Скот и люди, 
освободившись от болезни, проходят «воро‑
та». И над павшими животными чуваши тоже 
стреляют из ружей.

Башкиры, для изгнания болезни и для 
умножения скота, вешают косу, непременно 
острием вверх, в загоне или сарае, где стоит 
скотина. Причем, для более успешного воз‑
действия этого предмета на эпизоотию, косу 
дают мулле, чтобы он сделал надписи. Что пи‑
шет мулла на косе никто не знает, так как он 
предупреждает, что если надпись будет про‑
читана, то она теряет свою силу и не окажет 
желаемого воздействия.

Подытоживая изучение культов и обрядов 
у народов Башкирии, прежде всего следует 
отметить существование в недалеком прошлом 
двоеверия. Башкиры, татары, официально ис‑
поведующие ислам, в то же время прибегают 
к домусульманским культам и обрядам. Точно 
также русские, украинцы, а иногда и белоруссы, 
и довольно часто чуваши, исповедующие хрис‑
тианство, обращались к старинным языческим 
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культам и обрядам, к так называемой «чер‑
ной вере». Одни народы (башкиры, чуваши) 
чаще обращались к языческим культам и об‑
рядам; другие (русские, украинцы, белоруссы, 
татары) – реже, так как они больше доверяли 
богам своих религий, чем языческому пантеону.

Все это объясняется двумя факторами: 
1) Прежде всего тем, что русские, украинцы 
и белоруссы находятся более 1000 лет под 
интенсивным влиянием христианства, кото‑
рое вело упорную и длительную борьбу с де‑
монологией, применяя иногда очень крутые 
меры, включительно до сожжения колдунов, 
ведьм и прочих носителей и хранителей «чер‑
ной веры» *. Это способствовало более успеш‑
ному изживанию демонологии, называемой 
церковью «нечистой силой», и замещению 
языческой обрядности христианской. Не‑
смотря на это, в христианских обрядах легко 
узнать языческую основу, в той или иной сте‑
пени христианизированную. Татары, как более 
древние мусульмане, чем башкиры, остаются 
хранителями и распространителями ислама на 
Поволжье и в Зауралье.

2) Вторым фактором, способствовавшим 
сохранению двоеверия, является культурный 
уровень того или иного народа. Более 
культурные народы (русские, украинцы, 
белоруссы, татары) больше привязаны к 
моно теизму в своем мировоззрении, а менее 
культурные (башкиры, чуваши), очевидно, 
слабее усвоили монотеистическое мировоззре‑
ние. У башкир в народной памяти сохранил‑
ся пантеон демонологии, вера в духов‑хозяев, 
покровителей урочищ, гор, ейд (тауейghе), 
пещер (том кыумыш), рек, озер и т. п. Суще‑
ствовала вера в хозяина ветра (идрейе), царя 
ветра (дейец идрейе). Сохранилась вера в до‑
мового (йорт  эйgehe), лешего (шурале или 
ярымтык), водяного (hему эйghе). Полянки в 
глухих лесах, по представлению башкир, были 
заселены бесенятами (бисура). Кроме того 

* В. Б. Антонович. Колдовство. «Труды 
этногр.-статист. экспедиции в Западно-русский 
край», т. 1, вып. 2, Спб., 1877, стр. 336–338.

существовали «алтасты» и «шайтан», при‑
чинявшие вред человеку. Посредником меж‑
ду человеком и духами, особенно злыми, был 
колдун (сихырсы). Чуваши также сохранили 
веру в «керамети» и других духов‑хозяев, на‑
селяющих и владеющих окружающей человека 
природой.

Между служителями культа христианства 
и ислама с одной стороны, и пантеоном демо‑
нов с другой, существует антагонизм. Как мы 
уже убедились, на языческом молении о дожде 
у башкир и адыгейцев, мулла не только не при‑
сутствовал, но и осуждал этот обряд. Демоны‑
духи в свою очередь находятся во вражде с 
муллами. Так, из рассказа башкира из рода 
катайцев видно, что болезнь скота надо уми‑
лостивить приглашением в баню и при этом не 
следует совершать молитву, так как она «могла 
только испугать разгневанную болезнь» **. Бо‑
лезнь скота, в данном примере, одухотворяет‑
ся, и она может явиться в виде сороки.

По мусульманскому мировоззрению баш‑
кир, аллах всевидящий, всезнающий и все‑
могущий и поэтому, если он решил наказать 
правоверных за какие‑то грехи, то это будет 
осуществлено не взирая ни на какие мольбы. 
Поэтому правоверные решаются вызывать 
магическим приемом дожди. В этом слу‑
чае земледельцы не выпрашивают дождь у 
адыгейского бога грома (шибле) или у сла‑
вянского «перуна», чувашского «керемети», 
а сами магическими средствами вызывают его. 
Основным законом магии является имитация: 
«Подражая явлению природы или выполняя 
действие, которое должно было, по мнению 
земледельца, оказать влияние на природу, 
человек полагал, что она после выполненных 
действий не может оставаться безучастной. 
Имитативность приемов принудила природу 
выполнить обмен действий и заставила ее по‑
слать сторицей результат, который преследо‑
вал выполнявшийся магический ритуал» ***.

** С. И. Руденко, ук. соч., стр. 26.
*** Б. Л. Богаевский. Земледельческая религия 

Афин. Т. 1. П-д, 1916, стр. 191.
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Следует отметить, что культовые обряды, 
например о дожде, будь‑то у мусульман, 
христиан или анимистов, всегда совершались 
коллективно земельными общинами. Иногда 
для совершения этих молений и молебнов со‑
бирались по несколько обществ. Поля же, для 
которых испрашивался дождь, находились 
в индивидуальном пользовании отдельных 
хозяйств. Это указывает на сохранение 
древней традиции возникновения этих об‑
рядов, в то время, когда и земледелие носило 
коллективный характер.

Совершенно иную картину приходит‑
ся наблюдать и не только в Башкирской 
АССР, но и вообще в СССР, после перехо‑
да индивидуальных крестьянских хозяйств 
в колхозы. Возврат к коллективному про‑
изводству не только не укрепил выполнение 
коллективных культов и обрядов, а напро‑
тив – ликвидировал их полностью. Чем же это 
объясняется? Сыграло свою роль отделение 
церкви от государства, и поэтому власть боль‑
ше не только не поддерживала этой традиции, 
но морально осуждала ее. Произошло полное 
отмирание культов, поверий и обрядов в сель‑
скохозяйственном производстве. Большое 
значение имело поднятие культурного уровня 
крестьян‑колхозников, решающим фактором, 
видимо, было то, что в колхозном производ‑
стве ответственными за урожай стали прав‑

ление колхоза и агроном. Эти руководители, 
в силу своего мировоззрения, научно‑полити‑
ческой подготовки и обязанности идти в ногу с 
партийно‑правительственными директивами, 
полностью отвергали старинный крестьянский 
взгляд на зависимость урожая от соблюдения 
культов, поверий и обрядов. Они убеждены, 
что урожай целиком зависит от научного веде‑
ния агротехники и хозяйства.

Если старинные земледельческие пове‑
рья и обряды культового содержания больше 
не соблюдаются, то старинный же праздник 
сабан-туй, посвященный окончанию полевых 
работ, продолжает свое многовековое суще‑
ствование. В 1929 г. мне довелось присутство‑
вать на одном из этих праздников *. И уже 
тогда было видно, что сабан-туй, приобретая 
новые для праздника современные элементы, 
будет существовать и в дальнейшем. Теперь 
сабан‑туй носит не только местный характер, 
но приобрел общенародный. Новое в нем уже 
тогда было и состояло в демонстрации приоб‑
ретения сельским обществом противопожар‑
ного оборудования. Село в этом давно нужда‑
лось и [с]могло осуществить это приобретение 
лишь в 1929 г.

* А. Бежкович. Сабан-туй. «Вокруг света», 
1930 г., № 13, стр. 9–11. 
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49

ткацтво *

Савина Сидорович
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Техніка ткання
Характер народних тканин обумовлений 

видом місцевої текстильної сировини і харак‑
тером ткацького знаряддя.

У народному ткацтві західних областей 
УРСР, починаючи з найдавніших форм орга‑
нізації ткацького виробництва, тобто домаш‑
нього ткацтва, включно до мануфактурного 
виробництва періоду капіталізму, панівною 
була техніка горизонтального станка. Спосо‑
би переплетення ниток в тканині з характер‑
ним паралельним укладом поробка, рисунок 
тих переплетень, а навіть способи викінчу‑
вання та художнього оформлення тканини, 
відбивають специфічні познаки конструкції 
горизонтального станка з його основними і 
найбільш характерними механізмами, якими є 
бердо з набивкою і прокидний механізм разом 
з човником.

Сама етимологія слова «бердо», що випро‑
ваджується від старослов’янського «bѣrdo», 
і похідні назви, що виступають в термінології 
східних і західних слов’янських народів (ро‑
сійське «бэрдо», польське «bardo» і чеське 
«brdo»), вказують на автохтонність техніки 
горизонтального станка на слов’янських, і зок‑
рема українських, землях та її давність.

В культурному ряді розвитку ткацького 
знаряддя тип горизонтального ткацького стан‑
ка, що широко розповсюджений в західних 
областях УРСР, означає вже вищий ступень 
ткацької техніки. Однак поруч з ним виступа‑
ють на цих землях рівнож і станки простіших 
конструкцій, різного виду «кросна» і «кросін‑
ця». Вони збереглися в ткацькому виробництві 
на західних землях до нині як залишки при‑
мітивного доморобного знаряддя з періоду на‑
турального господарства. Як такі, виступають 
у відсталих від шляхів сполучення в теренах, 
при виробі примітивних доморобних тканин 

переважно сільсько‑господарського вжитку. 
Значення цих станків в тому, що вони кида‑
ють деяке світло на історію розвитку ткацької 
техніки в західних областях.

Основними познаками, що визначають 
окремі етапи розвитку ткацької техніки, є види 
механізмів, що впроваджують в дію нитки 
основи і поробка в процесі ткання, і способи 
заряджування станка – то є закріплювання і 
розташовування на станку ниток основи.

Йдучи за цими познаками, найпримітивні‑
шими видами ткацьких станків, які стрічаємо 
у ткацькому виробництві на західних землях, 
вважатимемо станки такого типу, які мають 
сталу нерухому основу, і на яких в процесі 
ткання переміщення поробка відбувається 
способом ручного перебирання ниток. При‑
кладом цього типу станків є станки, які вжи‑
валися ще в 1930 р. р. в Дрогобицькій облас‑
ті для виробу рукавиць. (с. Воронів. Збірки 
ЕМ, № інв. 14532). Фото.

Цей станок являє собою прямокутну, на 
верхньому кінці заокруглену, дощину, оса‑
джену вертикально на прямокутній підставі. 
Нитки основи, що переходять через «зарубці» 
(зарізані рівчаки) на обводі вертикальної до‑
щини, прив’язані кінцями до цвяшків, вбитих у 
підставу. Наряджену цим способом основу, що 
представляє тип нерухомої основи, переплі‑
тають поробком, прямим перебиранням одної 
нитки основи за другою безпосередньо паль‑
цями, або за допомогою дерев’яної «глички» 
(«іглиці»). Хоч тут вже виступають дві системи 
ниток – основа і поробок – характерні ознаки 
ткацької техніки, то все ж таки техніку ткання 
на тому станку належить вважати перехідною 
технікою, що стоїть на межі між технікою пле‑
тіння і властивим тканням. Цей спосіб ткання 
нагадує хрестову техніку плетіння, яку стрі‑
чаємо у виробах з соломи, в плетінні з лика,  

* Рукопис зберігається в АНФРФ ІМФЕ (ф. 14‑2, од. зб. 246). Це один з розділів «Етнографічного атласу 
матеріальної культури Української РСР». Текст подано без редакторських втручань.
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Ірем Ірем
В ІВзнаряддя тип горизонтального ткацького стан‑Ізнаряддя тип горизонтального ткацького стан‑

ка, що широко розповсюджений в західних Іка, що широко розповсюджений в західних 
областях УРСР, означає вже вищий ступень Іобластях УРСР, означає вже вищий ступень 
ткацької техніки. Однак поруч з ним виступа‑Іткацької техніки. Однак поруч з ним виступа‑
ють на цих землях рівнож і станки простіших Іють на цих землях рівнож і станки простіших 
конструкцій, різного виду «кросна» і «кросін‑Іконструкцій, різного виду «кросна» і «кросін‑
ця». Вони збереглися в ткацькому виробництві Іця». Вони збереглися в ткацькому виробництві 
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рогозини – на коробках, різного виду кошах 
чи плетених тинах.

Вищий тип ткацьких станків представля‑
ють станки з рухомою основою і механізмами 
для утворювання просмику, що дозволяє на 
одночасне механічне піднімання чи опускання 
більшої кількості ниток або цілої групи ниток 
рівночасно на цілій ширині тканини.

Такий механізм хоч ще в дуже примітив‑
ному виді виступає у т. зв. «ничиничних кро‑
сінцях», що вживаються для виробу вовня‑
них одягових поясів, поясів до кератів, шлий. 
(Збірки ЕМ № 23815).

Ничиничні кросінця мають вид видовже‑
ної прямокутної рами. Дві довгі доземі листви, 
«победрини», вдовбані в долішню поперечну 
листву. На победринах в горішному кінці наді‑
та друга поперечна листва. Її можна довільно 
піднімати або опускати, залежно від того як 
довгу основу хотять мати.

Основа на цьому станку навивається без‑
посередньо на поперечних листвах. В процесі 
ткання її повертають кругом рами. Вона на‑
лежить тим самим до типу р  у  х  о  м  и  х о  с  н  о  в, 
хоч дуже примітивних, бо її рух обмежений 
будовою рами, а довжина не може пересту‑
пити подвійної висоти кросенця. Основу на‑
вивають тут без чинів. Чини утворюються 
тільки в процесі роботи, перші чини під час 
перебирання парних ниток основи на «глицю», 
другі – утворюються механічно, через підне‑
сення мотузка, на якому ув’язані всі парні нит‑
ки основи. Мотузок цей виконує функцію ни‑
чинець і є найпримітивнішим механізмом для 
утворення просмику, який визначає чергову 
ступінь розвитку ткацької техніки.

Для перекинення нитки поробка через про‑
смик немає тут ще ніякого окремого приладу. 
Поробок скручують в невеликий коток або 
клубок і прямим метом перепроваджують з 
одного до другого беріжка тканини.

Подібний спосіб утворювання просмику 
виступає при тканні на так зв. «ткацькій до‑
щинці». Цей примітивний прилад має вигляд 
прямокутної дощини з наскрізьними верти‑
кальними прорізами.

При набиранні основи на ткацьку дощинку, 
одні нитки, нпр. парні, пересилюють по чер‑
зі між щаблями дощинки, другі – непарні – 
крізь проверчені по середині кожного щабля 
дірочки. Діяння ткацької дощинки основуєть‑
ся на тому, що за кожним рухом дощинки, нпр. 
в верх, утворюється між парними і непарними 
нитками просмик, а за рухом вниз – замика‑
ється поробок і твориться новий просмик.

Ткацька дощинка вказує своєю примітив‑
ністю на дуже давнє походження. Вона ві‑
дома у всіх слов’ян під старовинною назвою 
«bѣrdo». На західних землях вживалася ще в 
30‑их роках, нпр. в с. Сенечеві, район Долина 
Дрогобицької області.

Дуже зручно розв’язання утворення про‑
смику в так зв. т  а  б  л  и  ч  к  о  в  и  х к  р  о  с  е  н  ц  я  х 
(фото). Табличкові кросенця складаються з 
декількох квадратних табличок – дощинок з 
проверченими в кутах округлими дірочками. 
Через кожну дірку у табличці пересилена одна 
нитка основи. Таблички складені паралельно 
одна поруч одної. Ткаля прив’язує один кінець 
основи, що пересилена через дірки дощинки, 
нпр. до ноги лави, другий – до свойого пояса. 
За кожним поверненням дощинок на 90˚ під‑
носить певну групу ниток над рівень других, 
утворює між ними вільний просмик і пере‑
кидає через нього нитку поробка. Черговим 
оборотом дощинок на 90˚ вона закриває по‑
передній просмик, опускає попередну групу 
ниток, а підносить другу групу ниток і творить 
новий просмик для чергового переведення 
нитки поробка. Під час повертання табличок 
нитки основи скручуються одна навколо одної. 
Пояси, ткані на ничиничних кросенцях, легко 
пізнати по скручених нитках, вони відомі під 
назвою «кручених поясів».

На західних землях табличкові кросенця 
мало відомі. Згадуються тільки в південних ра‑
йонах Станіславської і північних районах Луць‑
кої та Рівенської областей. Цей північний засяг 
зв’язаний з Білорусією, Литвою і північно‑ 
західними областями РРФСР, де вони ще в 
30 р. р. ц. ст. були в загальному вживанні (фото: 
ткання поясів на табличкових кросенцях).
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Ничиничні кросенця, ткацька дощинка і таб‑
личкові кросенця цікаві як ілюстрація давного 
приладу, що відповідав примітивним технікам 
ткання. Вони збереглися як залишки, що супро‑
водять відсталі примітивні форми виробництва, 
характерні для періоду натурального господар‑
ства, нпр. при виробі шлий чи поясів до кирату 
(с. Стоянів Львівської області, с. Лозівка Ново‑
сельського району Тернопільської області), чи, 
нпр., при виробі вовняних поясів в тих районах, 
де заховався ще традиційний доморобний одяг.

Основним і панівним типом станка, що за‑
гально вживався в народному ткацтві в захід‑
них областях – це   р у ч н и й   г о р и з о н т а л ь‑   
н и й   т к а ц ь к и й   с т а н о к   з   к а б і л л я м   
і  ч о в н и к о м. В Станіславській і Закарпат‑
ській областях називають його «кроснами», 
в Львівській і Тернопільській областях – 
«варстатом». Конструкцією своєю відповідає 
він типові ручних горизонтальних станків, 
відомих і в других слов’янських країнах. По 
всій території західних областей стрічається в 
основному той самий тип конструкції горизон‑
тального станка. Певні незначні територіальні 
відхилення виступають тільки в самій опра‑
ві станка, тобто у формі статив, що є тільки 
допоміжною частиною варстату, скелетом, на 
якому розташовані основні механізми станка.

Стативи побудовані з двох (в Станіслав‑
ській області) або з трьох (Чернівецькій об‑
ласті) пар сильних стовпів. Долиною вони 
пов’язані грубими брусами, по бокам – т. зв. 
«полосами» – «победринами» (Закарпатська 
область) або «стативами»  (Станіславська об‑
ласть), а з переду і позаду – «шайдами».

Зверху стовпи сполучені з собою тоншими 
брусками. Вони закріплені на одному або двох 
поземах (верхні і середні бруски). В середніх 
брусках вирізані є заглиблення – «карби», що 
служать запорами для навою з основою («го‑
рішного воротила»). У верхніх брусках є за‑
глиблення для приміщення «начиння» і «при‑
бійки» з бердом.

Основні механізми цього типу станка мож‑
на поділити за їх призначенням на чотири 
окремі групи: 

1) механізми, що служать для піднімання 
чи опускання ниток основи, тобто утворення 
просмику, це є «ничиниці» і «підніжки».

2) Прилади для прибивання поробка, тоб‑
то  н а б и в к а   з   б е р д о м.

3) Група валів, що служать для намотуван‑
ня ниток основи, то є верхній і нижній навій 
(«верхнє» і «нижнє воротило»).

4) Незв’язаний безпосередньо зі станком, 
але приналежний до нього, – «ткацький чов‑
ник», а в удосконалених типах станків, крім 
того, «прокидний механізм», що вводить в дію 
човник.

Інші деталі станка – «ціпки», «важка», 
«песик» і «сучка» – мають тільки допоміж‑
не значення, служать до регулювання руху 
основ них механізмів.

В конструкції ручних ткацьких станків, по‑
дібно як конструкції сучасних механічних стан‑
ків, є нові, пристосовані до потреб сучасного 
виробництва типи і давніші, перестарілі типи. 
Кожночасні зміни, що заходили в конструкції 
ткацьких станків, ішли все в парі зі зміною ор‑
ганізації самого виробництва і зв’язувалися з 
характером ткацьких виробів.

Найпримітивніший тип горизонтального 
ткацького станка – це   р у ч н и й   д о м о р о б ‑ 
н и й   с т а н о к, що виступає в домашному ткац‑
тві. Такі станки конструювалися домашніми за‑
собами, самими ж таки ткачами або місцевими 
сільськими столярями. В їх конструкції висту‑
пають дрібні відхилення, що проявляються в 
розв’язці форми статив і в способі їх прикрашен‑
ня. Спільною рисою, що характеризує домороб‑
ні станки, уживані в домашньому ткацтві, – це 
обмежена ширина берда (менше чим 80 см)  
і спеціальний тип човника, пристосований для 
безпосереднього ручного мету. З місцевого ма‑
теріалу і саморобним способом виконані теж і 
основні складові частини станка.

«Начиння» (ремізки) в цих станках бувають 
звичайно дво‑ або чотиро‑стінні. «Ничиниці» 
в начинні з доморобних ниток. Горішні петлі ни‑
чиниць – «коники» – злучені з долішними – 
«кобилками» – малою нитяною петлею, так зв. 
«очком». Кількість ничиниць в начинні зале‑

http://www.etnolog.org.ua
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жить від ширини майбутньої тканини, точніше, 
від кількості ниток, що при даній грубості ниток 
припадає на ширину матеріалу.

Начиння в доморобних станках уміщені на 
«колоківцях» («карпульцях»), завішених на 
ничильничнім дрючку. Колоківці мають вигляд 
вилок, в яких на рухомій осі уміщене коліщат‑
ко з рівчаком на обводі. Шнурок перекинений 
через коліщатко, одним кінцем прив’язаний до 
горішної листви передньої стінки, другим – до 
задньої стінки начиння.

Начиння в тих станках вправляється в рух 
за допомогою «підніжок» («поножей»). По‑
ножжя, в виді довгих листв, одним кінцем на‑
саджені на залізний сворінь, другий, свобід‑
ний кінець, сполучений за відповідною схемою 
з долішними листвами начиння. Кількість під‑
ніжок у сільських станках залежить від склад‑
ності переплетення, найчастіше буває їх 3–4.

Специфічний характер в цих станках має і 
друга група механізмів, а саме:   н а б і л л я   з   
б е р д о м,  що служать до прибивання нитки 
поробка до витканої вже частини матеріалу. 
Берда є вимінною частиною станка і добира‑
ються відповідно до грубості ниток.

Доморобні берда «виті» з тонких пластинок 
тростини. Ці пластинки закріплені між двома 
листвами, входять між два сильні бруски на‑
бивки, так зв. верхню і долішню щоку («підгор‑
лицю»). Розміри берда, його довжина, кількість 
і густота зубців є стандартизовані і означують‑
ся числами, що відповідають кількості пасем 
в даній основі. Берда в’ють самі ткачі в часі, 
вільному від термінових робіт. Бувають теж і 
спеціалісти, що виконують їх на замовлення або 
продають на базарах. Ще перед двома роками 
продавалися доморобні тростяні берда на база‑
рах в с. Торках Сокальського району.

Третя група механізмів – це вали або 
так зв. «нової» – «воротила». «Горішний» на‑
вій служить для навивання ниток основи, «до‑
лішний» – до навивання витканого матеріалу.

У способі їх розміщення на стативах зазна‑
чуються деякі різниці. Горішний навій буває 
приміщений у задній частині станка, високо 
на стовбцях, як у станку Станіславської об‑

ласті, або, як наприклад у станку Закарпат‑
ської області, опирається на бічних брусках – 
«победринах».

В передній частині станка розташована 
група валів, що служать для навивання вит‑
каного матеріалу. Найблище до ткача, на ви‑
соті його грудей, є так звана «грудниця», що 
розпростовує тканину. Від неї переходить 
тканина вниз, перевивається кругом вузького 
валика – «ціпка» – і навивається на нижній 
навій (нижне воротило), що осаджене низько 
на победринах станка.

Для перекинення нитки поробка між нит‑
ками основи служить «човник» («чонок»). 
Ткацькі човники роблять з легкого, але стис‑
лої будови, дерева – з клену або груші. Форми 
човників бувають більше або менше видовжені. 
Знутра на обох кінцях човника є заглиблення, 
в які входить дротик – «цвак» («флудець») – 
з цівкою з навиненим поробком. Нитка пороб‑
ка під час мету човника розвивається і пере‑
плітає основу на цілій ширині тканини.

Доморобний ручний ткацький станок, не 
зважаючи на недосконалість окремих меха‑
нізмів, низьку продуктивність праці, цілком 
виправдував себе в умовах домашнього ткац‑
тва. Він і на сьогодні, в умовах артільного ви‑
робництва, ще не зовсім втратив свою життє‑
здатність. Цю перевагу дає йому простота 
конструкції, можливість виконання його при 
найпримітивніших засобах, можливість вико‑
ристання його для різних видів пряжі і виро‑
бу всіх видів народного ткацтва, а також від‑
сутність необхідності спеціа льних приміщень 
для нього.

Умови професійного ткацтва: праця для за‑
мовника і пристосування продукції для вимог 
ширшого міського ринку, викликала потре‑
бу підвищення продуктивності праці станка 
та пристосування його конструкції до виробу 
нового асортименту, якого вимагав міський 
споживач. Зміни, переведені в тому напрямі, 
зазначилися спочатку тільки обміном деяких 
деталей станка новими механізмами фабрич‑
ного виконання. Тростяні берда заступлено 
металевими, а на місце нитяних ничильниць 
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введено бавовняні лакеровані нити з метале‑
вими «боками», а згодом чисто металеві. Вже 
ці зміни значно облегчили спосіб наряджуван‑
ня станка, зменшили число обривів ниток під 
час праці і тим самим вплинули на підвищення 
продуктивності станка.

Другою замітною зміною в напрямі уліп‑
шення станка було введення поширених берд. 
Нові поширені станки дали можливість збага‑
тити асортимент виробів новими видами тка‑
нин, призначених для міського побуту.

Станки нової конструкції появляються 
вперше там, де почалася продукція для міста. 
Чим скорше в якій околиці почалося виробниц‑
тво для міста, тим більшу кількість поширених 
станків бачимо в тих місцевостях.

Підтверджуючим прикладом можуть по‑
служити зміни, які заіснували в 20‑их р. р. 
в Косівському районі: До 1910–20‑их р. р. 
в Косівському районі вживалися виключно 
вузькі кросна, на що вказують станки, що по‑
ходять з того часу, і характер давніх народних 
тканин з того терену, наприклад запаски, ве‑
рети, ліжники, сукна і полотна. Після 20 р. р., 
коли Гуцульщина дістала характер кліматич‑
ної і туристичної околиці, і відколи почалося 
там виробництво для міського населення, по‑
явилися там нові типи ткацьких станків з по‑
ширеним бердом. Вже в 1930 р. р. начислю‑
ється в Косівському районі звиж 100 кросен з 
широкими бердами. Вони використовувалися 
для ткання килимів, скатерок, покривал і дру‑
гих тканин міського побуту.

Аналогічні зміни в конструкції ткацького 
знаряддя стрічаємо і в других центрах ткац‑
тва, наприклад в Глинянах, Сокалі, Стрию, 
Чорткові.

Масовий характер виробництва мануфак‑
турних текстильних підприємств, якого особ‑
ливий розвиток припадає в західних областях 
на поч. ХІХ ст., з широко розгорнутої спе‑
ціалізації виробництва дав почин для даль‑
шого розвитку конструкції ткацького станка. 
В тому часі увійшов у життя новий тип станка, 
популярний під назвою «самолету». В цьому 
типі станка стрічаємо деякі уліпшені частини, 

фабричного виконання, а зокрема прокидний 
механізм, що вправляє в рух ткацький човник. 
В ньому замінено і сам дерев’яний човник мета‑
левим човником, що просувається на роликах. 
Завдяки тим уліпшенням, упрощено в значній 
мірі процес ткання, скорочено кількість зайвих 
рухів руки ткача і піднесено значно видайність 
праці станка.

Цей безперечно корисний здобуток в тех‑
ніці ткання став в руках накладних ткацьких 
підприємств і роздаточних контор новим за‑
собом експлуатації ткачів. За посередництвом 
скупщиків і торговельних агентів забезпечува‑
ли вони новими фабричного виконання деталя‑
ми, а то й цілими станками нової конструкції, 
своїх надомників, з метою добитися більшої 
продуктивності і рентовності в виробництві. 
Вимога накладчиків перейти на станки нового 
типу була часто передумовою, за якою наклад‑
чик погоджувався користати з праці надом‑
ника. В 1910 р. р. у всіх важніших осередках 
ткацького виробництва в західних областях 
вживалися вже уліпшені станки – самолети.

Станки‑самолети дуже скоро популяри‑
зувалися в професійному виробництві. Вони 
використовуються зараз в артілях і в школах, 
у всіх важніших центрах ткацько‑килимар‑
ського виробництва. На самолетах працю‑
ють: артіль «Перемога» в Глинянах, артіль 
ім. Шевченка в Косові, артіль ім. Федьковича 
в Чернівцях, ткацько‑килимарська артіль в 
Хотині, текстильні відділи художньо‑промис‑
лових технікумів і Ін‑тів в західних областях.

Залежно від ширини і густоти виробів, 
вживаються станки широкі і вузькі, легкі і 
важкі. Через відповідне розміщення навою у 
станку, станки самолети даються пристосува‑
ти до різних видів пряжі. Пристосування біль‑
шої кількості реміжок, самолети дають широкі 
можливості узорного ткання. В залежності від 
видів механізмів, вживаються зараз на вироб‑
ництвах станки з переступними підніжками, 
кареткові станки і станки типу Жаккарда.

Основна особливість механізмів Жаккар‑
дового станка та, що вони дають змогу під‑
німатися і опускати[ся] в процесі ткання не‑
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великим групам ниток основи і завдяки тому 
орнамент на тканинах може розвиватися округ‑
лими – пливкими – лініями, а не тільки по 
скісних чи східчастих лініях, як в інших типах 
станків при ремізному тканні. Станки типу 
Жаккарда задля складності конструкції і знач‑
них розмірів, головно висоти, прийнялися го‑
ловно в артільному і фабричному виробництві.

Явний вплив на поширення Жаккардів‑
ських станків у ткацтві західних областей мало 
сусідство ткацьких шкіл. В Косівському районі 
напр., який базувався на Косівській ткацькій 
школі, в 1910 р. р. було вже 50 механічних кро‑
сен, около 250 уліпшених кросен давної системи, 
кільканадцять станків типу Жаккарда і стільки 
ж шафтових станків. В самих же ткацьких шко‑
лах використовувались вони значно ширше. Та‑
кими станками устатковані були, нрп., Ткацька 
школа в Глинянах (Державна ткацька школа і 
Школа Ткацького Т‑ва), де було 40 кросен дав‑
ної конструкції, 25 уліпшених станків і декілька 
механічних і Жаккардових станків. Подібний 
стан був теж у ткацькій школі в Чорткові.

Горизонтальний ткацький станок зайняв ви‑
ключне місце у всіх ділянках народного ткацтва 
західних областей. Тільки в ділянці килимар‑
ства наявні поруч нього в окремих випадках 
також   в е р т и к а л ь н і   т к а ц ь к і   к р о с н а. 
В виді стоячої на підставі рами, з навоєм на 
основу і   г р е б і н к о ю   для прибивання ниток 
поробка, вживаються вони в так зв. гребін‑
ній килимарській техніці. На західних землях 
вони відомі тільки в Ізмаїльській області. Старі 
ткачі села Вижгородка Збаражського райо‑
ну пам’ятають, що ще при кінці ХІХ сторіччя 
в Збаражському районі робили килими і на 
вертикальних кроснах *. Поза тим в західних 
областях стрічалися вони тільки в майстернях 
окремих художників, наприклад в майстерні 
Ольги і Олени Кульчицьких в 1920 р. р., в Пе‑
ремишлі, в кооперативній килимарні «Гуцуль‑
ське мистецтво» в Косові, в 1930 р. р., в худож‑
ній килимарській майстерні М. Бурачинської 

* S. Szuman: Dawne kilimy w Polsce і na Ukrai-
nie. Poznań, 1929 р., 35 і 61 ст.

в м. Чернівцях. Зараз гребінна техніка верти‑
кального станка живо популяризується в захід‑
них областях шляхом обов’язково[го] навчання 
цієї техніки в текстильних відділах художних 
училищ та ін‑тів у Львові, Чернівцях і Косові.

Ручні горизонтальні і вертикальні стан‑
ки, не зважаючи на наявність загальної ме‑
ханізації виробництва, не виходять і зараз з 
уживання. В деяких ділянках, напр. в ділянці 
художньої тканини, вони являються незаступ‑
ними. Навіть найбільші текстильні фабрики не 
обходяться без них і користуються ними при 
виконуванні окремих видів тканин.

Творча праця передовиків текстильної про‑
мисловості приносить все нові досягнення в 
уліпшуванні конструкції ручного станка. Нові 
досягнення передовиків і новаторів, за посе‑
редництвом популярної технічної літератури, 
стають загальним надбанням широких кол 
текстильних робітників.

Навивання основи  
і наряджування станка

У всіх типах ручних станків процес ткання 
полягає на введенні в дію двох систем ниток, 
то є ниток основи і поробка, для взаїмного 
пере плетення і утворення плетінки, яка і на‑
зивається тканиною.

Властиве ткання попереджують дві вступні 
функції: навивання основи на вал і наряджен‑
ня станка.

Навивання основи вимагає значної затра‑
ти часу. В домашньому ткацтві виконує цю 
роботу звичайно сам ткач, прямо на станку, 
знявши перед тим з нього начиння і набивку з 
бердом. В один кінець основи, де нитки тво‑
рять два перехрестя – «чини», вкладає він в 
одно перехрестя дерев’яну листву – «ціпок», 
через друге пересилює шнурок і прив’язує його 
кінцями до ціпка. Закріпивши цим способом 
чини, прикріп лює ціпок з основою в жолобку 
горішного навою. Після того «розкидає» ткач 
нитки основи «партіями» між зубцями «ряд‑
ків» («ридків») і навиває основу на вал. Цю 
роботу виконує ткач звичайно з допомогою ще 
двох осіб (членів сім’ї). Одна особа, станувши 
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на протилежному до вала кінці станка, держить 
сплетений в ланцюг кінець основи і якнайсиль‑
ніше натягає його, друга – обертає навій кор‑
бою, третя – кермує відповідно «рядками», 
щоби нитки рівномірно навивалися на вал.

В більших майстернях вживали для нави‑
вання основи спеціальних навивальних стан‑
ків. (Фото: станок для навивання основи, село 
Жукотин, район Долина). Зараз вживають їх 
в Ткацько‑килимарській кооперативі «Гуцуль‑
щина» в Косові; Ткацько‑килимарській май‑
стерні «Перемога» в Глинянах і ін.

В центрах, де була більша кількість ткачів, 
були окремі майстри, так. зв. навивальники, 
що займалися навиванням основи для других 
ткачів. До них зверталися деколи також влас‑
ники більших ткалень, особливо в гарячий час 
роботи, коли не встигали власними засобами 
наготовити достаточної кількості основ. Влас‑
ники ткалень забезцін використовували пра‑
цю навивальників. За основу з 1200 ниток при 
90 м довжини оплачували в 1914 році по 12 гр 
(Ткацька майстерня І. Грушковської в Косові).

Навивання – основи, це одна з тих функ‑
цій, яка в ручному ткацтві найшвидше під‑
пала механізації. В 1920–30 р. р. в більших 
ткацьких заведеннях в Глинянах, Косові, які 
працювали на ручних станках, вживали вже 
для навивання механічних станків. Вони при‑
готовляли для ручних станків навинену вже 
на вал пряжу і обслуговували цим способом 
не лише свої центральні майстерні, але також 
майстерні підчинених собі надомників. Таким 
чином економили дорогий робочий час для 
більше рентабельної праці.

Коли основа навинена вже на вал, знімає 
ткач рядки і закладає на станок начиння та 
набивку, і приступає до властивого наряджу-
вання станка.

Наряджування  станка  – це найважли‑
віший і найбільш відповідальний етап праці 
ткача, що рішає про успіх дальшої роботи. Він 
вимагає великої уваги і вмілості. Праця ткача 
при наряджуванні станка полягає на планово‑
му розложенні на станку по черзі кожної нитки 
основи, на сполученні її з начинням і бердом, а в 

Жаккардових станках – з «лицями», що ма‑
ють привести основу в дію. Спосіб «набиран-
ня» ниток залежить від майбутнього перепле‑
тення тканини.

Наряджування станка виконує ткач при 
співучасті другої особи – «подавальника». 
Подавальник підбирає і подає ткачеві від 
сторони вала відповідну нитку основи, а той 
пере силює її за допомогою гачка через «очко» 
ничильниці тої чи іншої стінки начиння, пере‑
бирає її металевою, з гачиковатим зарубцем 
пластинкою через комірку берда і прив’язує до 
відповідної нитки давньої основи*.

При складніших видах ткацьких перепле‑
тів, при узорному тканні з великими рапортами 
узорів наряджування станка вимагає спеціа‑
льних обчислень і виконується на основі приго‑
тованих попередньо умовних схематичних ри‑
сунків. Давні сільські ткалі не потребували тих 
проектів. Вони наряджували станок, як кажуть 
ткачихи, – «з голови». Добували цю вмілість 
дорогою традиції, вчилися одна від одної і до‑
ходили до великого опанування станка.

До підготовчих робіт, що попереджують 
ткання, належить ще навивання  цівок  для 
човника. Для цього вживали окремого при‑
ладу – «потака» – з ручним або ніжним по‑
гоном. Перемотуванням рідко займався сам 
ткач, його виручувала в тому челядь або для 
цієї роботи наймав він спеціального робітни‑
ка – мотальника – «за хліб».

Ручне перемотування поробка заховалося 
доволі довго не тільки в домашньому вироб‑
ництві, але навіть в більших підприємствах. 
В умовах капіталістичного виробництва під‑
приємці використовували для перемотування 
працю малолітніх дітей і стариків.

Наряджуванням станка і навиненням цівок 
для човника вичерпуються підготовчі роботи і 
наступає за тим властиве ткання.

* В сучасному механічному ткацтві присто-
совують набиральні станки з механічним пода-
вальником і тоді набирання виконує одна особа. 
В СРСР винайдено механічну вузлов’язальну ма-
шину, яка в багато разів перевищує видайність 
праці в’язальника.
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Процес ткання
У всіх типах станків, що вживаються в руч‑

ному ткацтві, процес ткання зводиться до двох 
основних дій: до утворення між нитками осно‑
ви «просмику» і до переплетення ниток основи 
ниткою поробка.

Першу роботу виконує ткач за допомогою 
ремізо‑підіймальних механізмів: «начиння» і 
«підніжок». Натисненням підніжки підносить 
він вверх відповідну стінку начиння, а з нею 
певну групу ниток, і опускає другу. Тим спо‑
собом утворюється між тими двома групами 
ниток вільний простір, т. зв. «просмик» («до‑
рога»), для перекинення човника.

Другу дію, то є переплітання основи по‑
робком, виконує ткач прямим метом човника 
з навиненою в ньому ниткою поробка рукою, 
як в доморобних станках, або за допомогою 
перекидного механізму, як в уліпшених стан‑
ках – самолетах. Під час бігу човника на‑
мотана на цівці нитка поробка розмотується, 
стелиться між схрещеними нитками основи і 
переплітає їх. Ударом набивки («ляди») при‑
биває ткач переплетену нитку до витканої 
частини матеріалу, і натисненням другої під‑
ніжки закриває попередній просмик і відкри‑
ває новий.

У взаємодії названих механізмів та на 
переплітанні тих двох систем ниток полягає 
весь процес ткання на ручних станках. Якщо 
перетче ткач частину основи, що між грудни‑
цею [т]а набивкою, тобто один «крок», тоді 
«спускає» полотно. Він відтягає потягненням 
шнурка запору з трибів горішнього навою, 
розвиває дальшу партію основи, а виткану 
часть полотна навиває на нижній навій («то‑
варний вал»).

В уліпшених станках, зокрема в станках 
системи Жаккарда, спускання основи і нави‑
вання готового матеріалу відбувається меха‑
нічно, за допомогою т. зв. «регулятора». За 
кожним рухом підніжок автоматично пускає 
ткач основу, а навиває полотно.

Якщо ткач кінчить ткати штуку полотна, 
наступають «вирізки». Давні ткачі відмічува‑
ли вирізки спеціальним обрядом. Заздалегідь 

повідомлений власник приходив на той час, об‑
даровував ткача хлібом і напитком, а той від‑
різував полотно від решток основи, мірив його 
«мірою» і віддавав властителеві з побажан‑
ням: «На краще робити!».

Ткацькі переплетення  
в народних тканинах

Залежно від того, як поробок обплітає 
основу, через одну нитку чи більше, в кожно‑
му рядку однаково чи по різному, – кожний 
вид переплетення зарисовується на поверхні 
тканини окремим рисунком. При підборі пере‑
плетення приймає ткач до уваги не лише деко‑
ративну сторону переплетення, а в першу чер‑
гу технологічні прикмети волокна, з якого має 
виткати тканину і майбутнє практичне при‑
значення тканини. Вид переплетення впливає 
на видержливість, носкість, теплопровідність і 
другі прикмети тканини.

Найпопулярнішим, а разом найпримітив‑
нішим, видом переплетення, який стрічаємо в 
народних тканинах, це – полотенне перепле‑
тення. Тканини, виконані таким переплетен‑
ням, тчуть на двостінних начиннях (ремізках). 
Рисунок цього переплетення, однаковий на 
лицевій і спідній стороні, має вид дрібної ре‑
шітки – шахівниці. Переважаюча кількість 
народних льняних і конопляних тканин ткані 
саме полотенним переплетенням. Своєю рівно‑
мірною, клітчатою структурою такі полотна ви‑
користовуються для тих предметів, що мають 
бути прикрашені вишивкою чи вибійкою. Цей 
вид переплетення виступає теж в льняних і ко‑
нопляних тканинах сільськогосподарського і 
технічного вжитку, загалом у тканинах, що ви‑
магають особливої відпорності на розтягання, 
наприклад, у виробі шлий, поясів, міхів і т. п.

Полотенним переплетенням ткана велика 
кількість бавовняних тканин: білизняні матеріа‑
ли, дешеві ситці, а з вовняних тканин – сукна.

З усіх видів тканин, тканини з полотенним 
переплетенням мають найбільш різке зхре‑
щення ниток, тому густота і щільність тих тка‑
нин все нижча від тканин з другими видами 
переплетення.
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Архівні матеріали

Щільнішу структуру мають тканини, ткані 
чиноватим переплетенням. Технічно замітні 
вони тим, що тчуть їх на більшеремізних стан‑
ках, переважно 4‑стінних. Нитки основи і по‑
робка переплітаються тут більшими групами, 
при чому за кожним черговим бігом човника, 
переплетення основи поробком пересувається 
о одну нитку вправо або вліво. Внаслідок цього 
на поверхні тканини виступають суцільні вуж‑
чі або ширші смужки, що рисуються на обох 
сторонах тканини або однаково, або відмінно. 
Смужки біжуть по діагоналі суцільними лі‑
ніями (під різним кутом нахилу) або міняють 
напрями, укладаються «в яличку», «кривуль‑
ку» або творять сітку ромбів. В народній тер‑
мінології відомі ці узори під назвою «ільчите», 
«косичасте» і «кружчасте» «повісмо» (фото, 
збірка народних полотен в Іст. Краєзнавчому 
музею в Самборі).

Велику різнородність рисунку чинуватого 
переплетення бачимо на селянських домороб‑
них полотнах, що вживають для верхнього 
одягу, а також на поштучних льняних і коно‑
пляних виробах, нпр. рушниках, настільниках, 
скатертях, де рисунок переплетення викорис‑
таний свідомо як декоративний засіб. (Фото). 
Світлові рефлекси, що виступають внаслідок 
різних напрямків скручення ниток основи і 
поробка, ще більше підносять декоративність 
тканини.

Чинуваті переплетення виступають доволі 
часто теж в вовняних народних тканинах, нпр. 
у гуцульських запасках, наддністрянських і 
Буковинських опинках («горботках», «обгорт‑
ках»). При застосуванні різнобарвної пряжі, 
рисунок чиноватого переплетення виступає 
тут ще більше контрастово і дає цікаві ефекти.

Ці два переплетення – полотенне і чино‑
вате – відповідають конструкції малоремізних 
доморобних станків і вони найбільше популяр‑
ні в народних тканинах.

Значно рідше виступає в народних ткани‑
нах атласне  переплетення. Технічно воно 
важче до виконання, і можливе до виконання 
тільки на більше‑ремізних станках. Атласне  
переплетення дає односторонний рисунок; тка‑

ні тим способом тканини мають інший вигляд на 
лицевій, а інші – на спідній стороні. На верхній 
стороні мають вони гладку, застилисту поверх‑
ню, при чому в одних переважають прикриття 
ниток поробка, в інших прикриття основи.

Атласне переплетення зустрічається у кра‑
щих виробах льняної столової і постільної бі‑
лизни. Стрічаємо його теж в деяких вовняних 
тканинах, нпр. спідницях Рівенської і північно 
західної Волинської областей, в [с]полученні з 
полотенним переплетенням.

В давніших народних тканинах виступає 
ще техніка ткання «перебором» і близьке до 
нього «перетикання». «Ткання переборами» 
своїм виглядом нагадує ручне багатобарвне 
вишивання, зокрема техніку «переволікання». 
Пере бори виконують на звичайному ткацько‑
му станку з доданням дощинки, як при тканні 
на ничильничних кросенцях: За допомогою 
дощинки набирають відповідну кількість ни‑
ток основи для утворення просмику, вкла‑
дають туди прутик, перекидають поробок і 
відсувають прутик на кінець станка. Другий 
просмик роблять другою дощинкою і знова за‑
кладають прутик. Складніші узори виконують 
інколи при помочі 20–30 прутиків.

Старовинна техніка переборів сягає до тра‑
дицій Візантії. На західних землях особливо 
популярною була у Волинській, Рівенській, 
Тернопільській і Станіславській областях. 
Широко вживалася теж по всій території схід‑
них земель УРСР.

Багаті рисунками і барвами перебори стрі‑
чаються на старинних перемітках, на Снятин‑
ських і Городенських рушниках, на придолах 
Володавських спідниць, на Коропецьких ска‑
тертях, веретах, на поясах з різних теренів за‑
хідних областей і др. тканинах.

Ткання переборами технічно важке до ви‑
конання, вимагає значної затрати робочого 
часу, тому й коштовне. Воно виступає звичай‑
но тільки полосами, в зіставленні на тканині з 
простішими видами переплетення.

Для перебірного ткання вживають ткалі 
грубшого поробку, тому орнамент переборів 
виступає релієфно на поверхню тла тканини.
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Використовуючи живу традицію перебір‑
ного ткання, текстильні відділи фахових шкіл 
в Косові і Чернівцях пристосовують його в 
навчанні, в нових композиційних розв’язках, 
в тканинах декоративного призначення. Особ‑
ливо корисних успіхів добилися в тканні пере‑
борами деякі майстерні у східних областях, 
зокрема експерементальні майстерні при Об‑
ласному Художньому Пром. Союзі в Київі, 
майстерні в Дьохтярях, які дають прекрасні 
зразки тканих перебором скатертей, рушників 
і тканин для нового інтеріеру.

Обробка сирої тканини
В щоденному вжитку тільки зовсім незнач‑

на кількість тканин використовується в сиро‑
му виді, в якому знімають тканину з ткацького 
станка. В більшості піддають народні тканини 
перед ужиттям різним викінчувальним про‑
цедурам, що мають зробити тканину придат‑
ньою для спеціального призначення та надати 
їй кращого вигляду.

Про добір такого чи іншого способу викінчу‑
вання тканини рішають в першу чергу фізичні 
та технологічні прикмети текстильного волокна.

Основними засобами, що ними деспонує 
для цього народна текстильна техніка, це – 
біління, валяння, дублення, фарблення і ви‑
бивання. Біління використовується головно 
для льняних і конопляних тканин, дублення 
і валяння (фолювання) – для вовняних тка‑
нин. Ці процедури підносять видержливість 
і носкість тканини і впливають в значній мірі 
на степень її теплопровідності. Інші викінчу‑
вальні заходи, а саме: фарблення і вибивання, 
мають скоріше декоративне значення.

Біління. Це основний захід, необхідний 
в першу чергу при викінчуванні льняних і 
конопельних тканин. Через бродільний про‑
цес – варення з лугом – і через діяння сонця 
тканина тратить під час біління рештки зде‑
ревілих частин, дістає білу краску, що підно‑
сить її прикмети і вартість.

В господарських умовах дореволюційного 
села загальнопристосовано натуральне біління.

Біління полотен – одно з дуже характерних 
домашних жіночих занять, яке в циклі весня‑
них і літних робіт займає жінкам чимало часу 
і коштує великого вкладу праці. Все ж таки це 
одно з сільських занять до якого відносяться з 
великою увагою. Не можна його причислити до 
кустарних промислів чи сільського ремесла, хоч 
воно в’яжеться з ними і часто стоїть на їх послу‑
гах. Воно ведеться в кожному господарстві, для 
власних потреб. Не вимагає ніяких приміщень, 
ні спеціального знаряддя чи купних матеріалів.

Одинокий реактив, що його пристосовують 
в натуральному білінні, – це луг, який одер‑
жують заливаючи кип’ячою водою дерев’яний 
попіл з осики, берези чи гречаної полови. Поза 
тим, волокна вибілюються тільки під діянням 
променів сонця (чи озону повітря).

Процес вибілювання в окремих околицях 
проходить доволі різноманітно. В основному 
проходить він таким способом:

Уложене в дерев’яній діжі – «звар’яльнику» 
(Дрогобицька і Станіславська області), «золь‑
ниці» (Крем’янецька і Тернопільська облас‑
ті) – полотно пересипають попелом і залива‑
ють кип’ячою водою, тобто «звар’яють». Цей 
процес треває звичайно добу. Потім зливають 
нечистий луг і наливають полотно знов чистою 
водою. Цей процес повторяють декілька ра‑
зів. (с. Буців Дрогобицького району). В інших 
околицях приготовляють наперед окремо луг, 
заливають при цьому попіл кип’ятком, зали‑
шають щоб відстоявся, і тільки чистим лугом 
заливають полотно.

Після звар’ювання сушать полотно на сон‑
ці, потім складають «у карби» – то є складки 
в виді гармонії (починаючи від обох кінців в 
напрямі до середини) – і несуть, а в кого біль‑
ше полотна, то везуть візочком на ріку пра‑
ти. Перуть «у двійню», стоячи по обох боках 
ослона, звичайно по коліна у воді. При тому 
кладуть зложені в карби полотна на ослоні, які 
приносять разом з полотном з хати, поверта‑
ють складку за складкою, зливають водою і 
б’ють на переміну довгими дерев’яними «кіян‑
ками». Мокре ще полотно розстелюють довги‑
ми смугами над рікою, на зарінках або на траві 
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мають скоріше декоративне значення.Ммають скоріше декоративне значення.

Це основний захід, необхідний МЦе основний захід, необхідний 

процес треває звичайно добу. Потім зливають 

М
процес треває звичайно добу. Потім зливають 
нечистий луг і наливають полотно знов чистою 

М
нечистий луг і наливають полотно знов чистою 
водою. Цей процес повторяють декілька ра‑Мводою. Цей процес повторяють декілька ра‑
зів. (с.Мзів. (с.

Ф
нному вжитку тільки зовсім незнач

Ф
нному вжитку тільки зовсім незнач‑

Ф
‑

ількість тканин використовується в сиро‑

Ф
ількість тканин використовується в сиро‑

му виді, в якому знімають тканину з ткацького Фму виді, в якому знімають тканину з ткацького 
ьшості піддають народні тканини Фьшості піддають народні тканини 

перед ужиттям різним викінчувальним про Фперед ужиттям різним викінчувальним про‑ Ф‑
цедурам, що мають зробити тканину придат‑ Фцедурам, що мають зробити тканину придат‑
ньою для спеціального призначення та надати Фньою для спеціального призначення та надати 

власних потреб. Не вимагає ніяких приміщень, 

Ф
власних потреб. Не вимагає ніяких приміщень, 
ні спеціального знаряддя чи купних матеріалів.

Ф
ні спеціального знаряддя чи купних матеріалів.

Одинокий реактив, що його пристосовують 

Ф
Одинокий реактив, що його пристосовують 

в натуральному білінні,

Ф
в натуральному білінні,
жують заливаючи кип’ячою водою дерев’яний 

Ф
жують заливаючи кип’ячою водою дерев’яний 
попіл з осики, берези чи гречаної полови. Поза 

Ф
попіл з осики, берези чи гречаної полови. Поза 
тим, волокна вибілюються тільки під діянням 

Ф
тим, волокна вибілюються тільки під діянням 
променів сонця (чи озону повітря).Фпроменів сонця (чи озону повітря).

Процес вибілювання в окремих околицях ФПроцес вибілювання в окремих околицях 
проходить доволі різноманітно. ВФпроходить доволі різноманітно. В
проходить він таким способом:Фпроходить він таким способом:

Уложене в дерев’яній діжіФУложене в дерев’яній діжі
(Дрогобицька і Станіславська області), «золь‑Ф(Дрогобицька і Станіславська області), «золь‑
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і залишають його на діянні сонця від ранку до 
вечора. Залежно від погоди, процес біління на 
сонці треває довше або коротше, пересічно –  
2–3 тижні. Кожного дня [з]ранку стелять, 
а вечером збирають полотно. Під час біління 
на сонці, весь час піддержують полотно в вог‑
кому стані і поливають його «віячкою» – річ‑
ною водою, що стоїть близько в цебрі. Полотно 
білять спочатку з лицевої, потім спідної сто‑
рони. Тоді ще раз зваряють і перуть докладно 
в ріці. Висушене полотно качають – гладять і 
звивають на дрючок. Переховують полотна в 
скринях у хаті або в коморі.

Натуральний спосіб біління дуже повіль‑
ний. Він не нищить, однак, пряжі із того по‑
гляду він раціональний. В селі Жукотині Дро‑
гобицької області після вибілення і прання, 
натягали готове полотно на столі і гладили 
великим каменем, щоби набрало полиску. Ви‑
гладжене полотно звивали «у ковбиці» *.

Спеціалізація текстильного виробництва 
відокремила біління в окрему ділянку вироб‑
ництва. Введено нові прийоми і хемічні реаген‑
ти, що мало на меті прискорити процес білення.

В більших ткацьких центрах були окре‑
мі майстерні – білильні. Сюди віддавали до 
вибілювання свої вироби дрібніші майстерні, 
нпр. Глинянські, Будзанівські ткацькі заве‑
дення. Деякі ткацькі заведення висилали свої 
вироби навіть в більше віддіалені місцевості, 
нпр. до Кросна, Андрихова, а навіть на Мора‑
вію. Кошти біління і висилки були інколи такі 
великі, що переростали кошти самого виробу.

Нові способи біління проникали з тих за‑
ведень на села. В підміських околицях, в міс‑
цевостях положених ближче до фабрик, стали 
проникати в рецептуру домашнього біління нові, 
сильніше діючі реагенти – вапно, вапняне моло‑
ко, а ще більше – хлорне вапно. Ці середники, 
невміло пристосовувані в домашньому білінні, 
відбилися негативно на тривкості полотна.

В нинішньому текстильному виробництві 
впроваджуються уліпшені способи біління, 

* В. Кобільник. Матеріальна культура села 
Жукотина. Самбір, 1936 р.

які мають на меті піднести гігієнічні умовини 
праці, запобігти довгому стоянню в холодній 
воді та скоротити процес натурального білін‑
ня. Впроваджується біління озоном, який ви‑
творюють з допомогою електричного струму.

Фолювання тканин. Для викінчування 
вовняних тканин, зокрема сукна, застосову‑
ють фолювання («биття, валяння»). Сукна 
«б’ють» (Сокальський район), «піхають» (Ко‑
сівський район) у ступах – фолюшах.

В процесі фолювання сире – рідке – по‑
лотно, завдяки лусковатій будові волокон вов‑
ни, вкривається густою застілкою сплутаних з 
собою волокон, стає м’ягше, приємніше в доти‑
ку. Воно тратить при тому значно на розмірах 
так по довжині, як і ширині, і зміняє до певної 
міри степень теплопровідності.

Далекойдуча самовистарчальність в умо‑
вах домашнього народного ткацтва створила 
в окремих районах дещо відмінні способи ва‑
ляння сукна.

В Радехівському районі ще сьогодні 
пам’ятають старі ткачі примітивний спосіб 
«звалювання» сукна способом топтання  у 
ступах.

Призначене до «биття» сукно складали у 
6–7 «сторонок» (в гармонію). Поки мокре, 
перешивали злегка берегом, щоби під час ва‑
ляння сторінки не розсувалися. Так переши‑
те сукно клали в дерев’яне корито, поливали 
горячою водою (деколи з милом) і товкли – 
«м’яли» – ручно ступами. М’яли так довго, 
поки сукно достаточно не збилося і «згустіло». 
При тому сукно значно скорочувалося. Важкі 
ступи сильно «зганяли» сукно, воно ставало 
грубе і тверде, «як диль». Щоби його розтяг‑
нути, перекидали штуку сукна через завішену 
на сволоку балку, і сшивали дві короткі сто‑
рони одну з одною так, що сукно мало вигляд 
кільця. В те кільце вкладали на ніч важку ко‑
лоду для обтяження сукна. Під впливом об‑
тяження сукно значно витягалося. Такі ступи, 
пам’ятають, вживалися до 1939 р. в с. Синя‑
ків, Діброва, Оборотів, Городниця, Тевтичі, 
Пер’ятин.
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Івію. Кошти біління і висилки були інколи такі Івію. Кошти біління і висилки були інколи такі 
великі, що переростали кошти самого виробу.Івеликі, що переростали кошти самого виробу.

Нові способи біління проникали з тих заІНові способи біління проникали з тих за
ведень на села. ВІведень на села. В
цевостях положених ближче до фабрик, стали Іцевостях положених ближче до фабрик, стали 
проникати в рецептуру домашнього біління нові, Іпроникати в рецептуру домашнього біління нові, 
сильніше діючі реагентиІсильніше діючі реагенти
ко, а ще більшеІко, а ще більше – хлІ– хлорне вапно. Ці середники, Іорне вапно. Ці середники, 
невміло пристосовувані в домашньому білінні, Іневміло пристосовувані в домашньому білінні, 
відбилися негативно на тривкості полотна.Івідбилися негативно на тривкості полотна.
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великим каменем, щоби набрало полиску. Ви‑ Фвеликим каменем, щоби набрало полиску. Ви‑
гладжене полотно звивали «у ковбиці» Фгладжене полотно звивали «у ковбиці» * Ф*. Ф.
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вах домашнього народного ткацтва створила Фвах домашнього народного ткацтва створила 
в окремих районах дещо відмінні способи ва‑Фв окремих районах дещо відмінні способи ва‑
ляння сукна.Фляння сукна.
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пам’ятають старі ткачі примітивний спосіб Фпам’ятають старі ткачі примітивний спосіб 
«звалювання» сукна способом Ф«звалювання» сукна способом 
ступаФступахФх.Ф.Призначене до «биття» сукно складали у ФПризначене до «биття» сукно складали у 
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вовняних тканин, зокрема сукна, застосову‑Евовняних тканин, зокрема сукна, застосову‑
ють фолювання («биття, валяння»). Сукна Еють фолювання («биття, валяння»). Сукна 
«б’ють» (Сокальський район), «піхають» (Ко‑Е«б’ють» (Сокальський район), «піхають» (Ко‑
сівський район) у ступах Есівський район) у ступах – фоЕ– фолюшах.Елюшах.

есі фолювання сиреЕесі фолювання сире – ріЕ– рідкеЕдке – поЕ– по‑Е‑
лотно, завдяки лусковатій будові волокон вов‑Елотно, завдяки лусковатій будові волокон вов‑
ни, вкривається густою застілкою сплутаних з Ени, вкривається густою застілкою сплутаних з 
собою волокон, стає м’ягше, приємніше в доти‑Есобою волокон, стає м’ягше, приємніше в доти‑
ку. Воно тратить при тому значно на розмірах Еку. Воно тратить при тому значно на розмірах 
так по довжині, як і ширині, і зміняє до певної Етак по довжині, як і ширині, і зміняє до певної 
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Ще більше примітивний спосіб пам’ятають 
ще нині в Сокальському районі: В хату вносили 
велике, довбане в грубій колоді корито і ставля‑
ли його біля стола. До корита вкладали сукно  
і поливали його кип’ятком. Коли вода дещо 
простигла, топтали сукно босими ногами, по‑
ступаючи здовж корита. Під час того раз‑враз 
поливали сукно гарячою водою і продовжували 
топтання, поки сукно достаточно не згустіло.

Загально, домашнього виробу сукна били 
у водних фолюшах зі ступами або валами. 
Цього типу фолюші бували при водних мли‑
нах. Призначене до биття сукно уміщували в 
дерев’яному кориті, над яким заложені великі 
дерев’яні молоти. Молоти, порушувані силою 
спадаючої води, підносяться по черзі, спада‑
ють на уміщене в ступі сукно і збивають його. 
За кожним ударом молота, сукно обертається 
в ступі, зміняє своє положення, і удари пада‑
ють за кожним разом все в інше місце.

Водні фолюші відомі по всій території за‑
хідних областей. Найдавніші згадки про них 
в м. Сокалі Львівської області відносяться 
до ХV ст. Особливо багато водних фолюшів 
було в Станіславській і Тернопільській облас‑
тях. До 1940 р. р. в деяких селах в підгірських 
околицях Станіславської області бувало по три 
фолюші, нпр. в с. Річці, Жаб’ю, Брустурах, 
Яворові. Відомі вони теж в підгірських околи‑
цях Закарпатської області.

Багато швидше і видатніше, чим водні фо‑
люші зі ступами, працюють вальцеві фолюші. 
Оба згадані типи фолюшів – «ступові і валь‑
цеві» – виступають поруч по всій території 
західних областей, всюди, де тільки відоме ви‑
робництво сукна.

В сучасному артільному виробництві вжи‑
ваються механічні фолюші. Того типу фолюш 
являє собою велику дерев’яну комору, в якій 
розміщені всі потрібні механізми.

Сукно, призначене до фолювання, заправ‑
ляють жгутами і зішивають кінцями у кільце. 
Сукно переходить в процесі валяння між двома 
валами. Верхній вал натискає на тканину, і під 
впливом цього тиску сукно значно стягаєть‑
ся по ширині. Звідси переходить в дерев’яну 

коробку з накривою, яка частими ударами 
стовкає сукно і збиває його по довжині. По  
виході з коробки спадає сукно складками на 
дно скрині, обходить направляючий вал, пере‑
ходить через роздільну рамку і впадає між 
дерев’яні вертикально уставлені циліндри, які 
збивають його по ширині.

В процесі валяння заливають сукно у 
скрині слабим розчином кислоти, соди і мила 
або насичують його розчином перед заложен‑
ням у скриню. Час валяння треває при груб‑
ших сукнах до 5 годин, в тонших – до 2‑ох і 
менше годин.

Під час роботи пильно стежать за ходом 
праці і провір’яють стан матеріалу, щоби запо‑
бігти можливим пошкодженням.

Цей тип валяльних машин вживається за‑
раз в ткацько‑килимарських артілях в Глиня‑
нах, в Сокалі, в Ст. Самборі.

Перед фолюванням перуть сукна і «дуб‑
лять». Для того приготовляють густий від‑
вар з вільхової кори, вливають його в бочку 
і вкладають сюди сукно. Після півгодинного 
мочення виймають сукно і натирають попелом, 
щоби випрати з сукна товщ. На кінець сушать 
і витріпують сукно.

Фарбування тканин. Багацтво місцевих 
природних барвників, а поруч з тим особливе 
замилування до колірових тканин, були сти‑
мулом для використання фарблення як засо‑
бу для декорації тканин. Історія матеріальної 
культури дає чимало свідоцтв про те, що в гли‑
бокій давнині вживалися у нас фарблені тка‑
нини. Словник народних назв містить велике 
число назв для означення кольорів і відрізняє 
велику кількість відтінків кожного кольору, 
що відносяться до тканин чи других барвних 
предметів *.

Фарбування як частина процесу виготов‑
лення тканини, призначеної для одягу чи для 
хатнього обладнання, належало до домашніх 
зайнять жінок. Не було воно, однак, такою 
загальною вмілістю, як нпр. біління полотен, 

* Технічний словник.
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Ілюші зі ступами, працюють вальцеві фолюші. Ілюші зі ступами, працюють вальцеві фолюші. 
Оба згадані типи фолюшівІОба згадані типи фолюшів
цеві»Іцеві» – виІ– ви
західних областей, всюди, де тільки відоме ви‑Ізахідних областей, всюди, де тільки відоме ви‑
робництво сукна.Іробництво сукна.

В сучасному артільному виробництві вжи‑ІВ сучасному артільному виробництві вжи‑
ваються механічні фолюші. Того типу фолюш Іваються механічні фолюші. Того типу фолюш 
являє собою велику дерев’яну комору, в якій Іявляє собою велику дерев’яну комору, в якій 
розміщені всі потрібні механізми.Ірозміщені всі потрібні механізми.

Сукно, призначене до фолювання, заправІСукно, призначене до фолювання, заправ
ляють жгутами і зішивають кінцями у кільце. Іляють жгутами і зішивають кінцями у кільце. 
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Оба згадані типи фолюшівМОба згадані типи фолюшів – «сМ– «ступові і валь‑Мтупові і валь‑
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Ф
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Цей тип валяльних машин вживається за‑ФЦей тип валяльних машин вживається за‑
раз в ткацькоФраз в ткацько‑Ф‑килФкилимарських артілях в Глиня‑Фимарських артілях в Глиня‑
нах, в Сокалі, в Ст.Фнах, в Сокалі, в Ст. СаФСамборі.Фмборі.ФПеред фолюванням перуть сукна і «дубФПеред фолюванням перуть сукна і «дуб
лятФлять». Для того приготовляють густий від‑Фь». Для того приготовляють густий від‑
вар з вільхової кори, вливають його в бочку Фвар з вільхової кори, вливають його в бочку 
і вкладають сюди сукно. Після півгодинного Фі вкладають сюди сукно. Після півгодинного 
мочення виймають сукно і натирають попелом, Фмочення виймають сукно і натирають попелом, 
щоби випрати з сукна товщ. На кінець сушать Фщоби випрати з сукна товщ. На кінець сушать 
і витріпують сукно.Фі витріпують сукно.
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збивають його по ширині.

Е
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есі валяння заливають сукно у Еесі валяння заливають сукно у 
скрині слабим розчином кислоти, соди і мила Ескрині слабим розчином кислоти, соди і мила 
або насичують його розчином перед заложенЕабо насичують його розчином перед заложен‑Е‑
ням у скриню. Час валяння треває при грубЕням у скриню. Час валяння треває при груб‑Е‑
ших сукнах до 5 Еших сукнах до 5 год Егодин, в тоншихЕин, в тонших – до Е– до 2‑ох і Е2‑ох і 

Під час роботи пильно стежать за ходом ЕПід час роботи пильно стежать за ходом 
праці і провір’яють стан матеріалу, щоби запо‑Епраці і провір’яють стан матеріалу, щоби запо‑
бігти можливим пошкодженням.Ебігти можливим пошкодженням.

Цей тип валяльних машин вживається за‑ЕЦей тип валяльних машин вживається за‑
имарських артілях в Глиня‑Еимарських артілях в Глиня‑
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і дуже вчасно відокремилося в професійне за‑
няття – ремесло.

Сільські спеціалісти – фарбарі – єдино 
втаємничені в тайни свойого майстерства, збе‑
рігали його як свою монополію.

Домашне фарбарство користувалося вик‑
лючно природними барвниками. У фарбленні 
тканин перше місце між ними займали рослин‑
ні барвники – вивари з квітів, листя, кори, ко‑
ріння і била рослин. Лише невелика кількість 
барвників, якими послуговувалося народне 
фарбарство, була тваринного походження.

Народна рецептура фарбування була роз‑
роблена окремо для льону, окремо для вовни.

На західних землях фарбування тканин з 
льону, а особливо з конопель, практикувалося 
в народному фарбарстві розмірно рідко і в не‑
великій кількості. Це мало джерело в тому, що 
спринятливість барвника льняними волокнами 
порівняно низька, і способи фарбування льо‑
ну багато складніші чим фарбування волокон 
вовни або інших текстильних волокон. Фарбу‑
вання льняних тканин розмірно більш практи‑
коване було в північних районах Волинської і 
Кам’янець‑Подільської обл., де особливо роз‑
винуте льняне ткацтво. Поза тими теренами, 
льняні тканини виступають переважно в при‑
родному кольорі волокна або білені.

Зате широко використовувалося фарбуван‑
ня в народних виробах з вовни, як це бачимо 
на деяких вовняних одягових тканинах, а саме: 
поясах, «опинках», «запасках» Станіславської 
області, в Подільських літниках (вовняних 
«картатих» спідницях). Великих успіхів до‑
сягнуло фарблення в килимарстві.

В льняних і конопляних тканинах, а саме: 
рушниках, веретах, настільниках, тканих в 
різно кольорові узори, орнаментовані частини, як 
правило, ткані з крашеної вовняної або бавовня‑
ної пряжі, бо такі нитки краще фарбувалися.

Давні сільські фарб’ярки добре знали, 
в якій порі року – весною, літом, чи осінню, 
найкорисніше рослину збирати, яка її частина і 
коли найбагатіша в барвник.

Зілля збирали тоді, як воно починає цвісти, 
кору і листя – спочатком літа. Деякі рослини 

вживали в свіжому виді, нпр. галузки вільхи, 
квіти гвоздиків, чорнобривців, звіздочника‑
мокринця, пільного і городового щав’ю, інші – 
в сушеному виді, як корінь дівунки лісної, 
ягоди черниці, квіт рум’янця лікарського, по‑
лову і солому гречки. Сушили рослину в тіні, 
на вільному повітрі або на вишках, вважаючи, 
щоби не замокла від дощу чи роси і не страти‑
ла через це вдатності фарблення.

Фарб’ярки зберігали зібраний матері‑
ал по різному: Висушене листя з галузками 
зв’язували в кучки і переховували в сухо‑
му місці; коріння – після висушення товкли 
дрібно або мололи на млинку і в такому виді 
переховували в мішочках. Іноді зразу виварю‑
вали кору чи листя в воді, зливали у плящини і  
переховували як вивар.

Фарбарські рослини західних земель Украї‑
ни особливо багаті в барвники, що дають від‑
тінки жовтої, зеленої і коричневої барви.

Деякі барвники вживалися при фарбуванні 
пряжі чи тканин безпосередньо, інші – вима‑
гали відповідного підкладу протравлювання і 
закріплювання. Допоміжними фарбарськими 
матеріалами, що вживалися в домашньому 
фарбарстві для протрав – («загалунок»), був 
галун, а з кислот побільше хлібний квас або 
пісна сироватка з кислого молока.

Красили пряжу або вже виткану – гото‑
ву – тканину.

Перед фарбленням призначену до фарб‑
лення пряжу прали, щоби усунути з волокон 
жир. Для того приготовляли луг з попелу або 
замість попелу розчиняли у воді соду і мило. 
В луг вкладали на кийках мотки пряжі і по‑
вертали нею злегка, щоби зійшов жир. Якщо в 
дотику не відчувалося вже жиру, виймали пря‑
жу, витискали і полокали в теплій або холодній 
воді. Щоб пряжа через перемішування і різкі 
переходи з зимного в тепле не «звалювалася» 
(не войлочилася), перед полоканням залишали 
її, щоб остигла (Косівський район).

Випрану пряжу клали в полив’яний горщок 
або котел з загалункою (протравою) і, підгрі‑
ваючи звільна, доводили до кіпіння. Після ½ 
годинного кип’якіння, залишали пряжу в кіт‑
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лі до охолодження. Виймивши, вважали, щоб 
протрава добре стекла, і полоскали пряжу ста‑
ранно у воді.

Від протрави залежало майбутнє забарв‑
лення. При різних протравах один і той сам 
барвник давав на матеріалі різні барвні ефекти.

Приготування фарб’ярської «купелі» ви‑
магало великої уваги і старання. Приготовля‑
ли її в такий спосіб: докладно спорошкований 
барвник всипали до мішочка з рідкого полот‑
на, так довгого, щоб опирався на дні посудини, 
а горою щоби можна його було прив’язати до 
вуха горшка. Горою не зав’язували його, щоби 
не спливав під час кипіння. Мішочки з барв‑
ником заливали водою (в 20 разів більше чим 
барвника), нагрівали через дві години, не до‑
водячи до кипіння, і на‑кінець зливали вивар.

Той сам барвник заливали вдруге во‑
дою і тим разом нагрівали до кипіння, через 
1 – ½ годин. Після того оба вивари зливали 
в один горщик, підігрівали його і щойно тоді 
вкладали до нього розправлену вовну. В купе‑
лі, при легкому кипінні 1 – 1 ½ години, легко 
підмішуючи, держали вовну продовж 1 – 1 ½ 
години. Якийсь час залишали її в купелі, щоби 
дещо остигла, полоскали наперед в літній, по‑
тім в холодній воді.

В той сам барвник вкладали другу партію 
пряжі. Її забарвлення виходило менше інтен‑
сивне.

Фарбували ще і другим способом: протрав‑
лену пряжу клали в горщик, пересипали доб‑
ре розробленим барвником, заливали водою 
і поволи підгріваючи кип’ятили ½ години. По‑
тім стріпували барвник, що пристав до пряжі, 
і покали вовну. Цей спосіб фарблення не давав 
суцільного забарвлення. Місця, де пристали 
кусочки рослини, забарвлювалися інтенсивні‑
ше. Так забарвлена пряжа давала в тканині гру 
тонів, яка в килимарстві має окреме технічне 
окреслення, популярне під назвою «деркання». 
Підібрати вдруге такий самий відтінок фарби 
в рослинному фарбленні дуже важко, тому що 
інтенсивність барвника в рослині буває різна. 
Вона залежить від часу збору рослини, її віку 
і других умовин. Тому то більші площини тка‑

нин, фарблених рослинними барвниками, ма‑
ють звичайно нерівне забарвлення.

В народній рецептурі виступає понад 
40 різних фарбарських рослин місцевого по‑
ходження, які дають багату гаму, головно жов‑
тих, коричневих, зелених барв.

Для відтінків жовтої барви вживали 
фарб’ярки найчастіше виварів з цибулі, кори 
дикої яблінки, квіту соняшника, козельця і ба‑
гато інших рослин місцевого походження.

Широку гаму коричневих барв діставали 
давні фарб’ярки з кори вільхи, черемхи, бере‑
зового листя з мареною, вільхової кори з ви‑
красками марени, оріхового листя, лушпиння 
цибулі і гречаної полови.

Відтінки зелених тонів давали їм: кора кашта‑
на, прозірник, зелені стебла жита, а інтенсивніші 
відтінки діставали з суміші місцевих рослин з 
індиговим кубом, а саме: з кори крушини на ін‑
диговім кубі, дроку і березової кори, гречаної по‑
лови і індига, дроку – лушпиння цибулі і індига.

Червоні барви, які бачимо на народних 
тканинах, що належать до першої половини 
ХІХ сторіччя, є тваринного походження. Чер‑
воний барвник діставали з «червцю» – комахи 
з породи блощиць, що живе на коріннях рос‑
лини п’ятилистника (Sсlerantus perennis) в су‑
хих піщаних околицях Поділля і на Київщині, 
а за межами України – на Литві.

В місяці червні і на початку липня червець, 
переображений в личинку, облягає корін‑
ня рослини, і тоді він має найбільший вміст 
барвника. В тому часі підважували коріння 
п’ятилистника малими лопатками і збирали 
личинки червця. Рослину вкладали швидко в 
землю, щоби не знищилася, а червцеві личин‑
ки пересівали через сито, щоби очистити їх з 
землі. Личинки в виді дрібних міхурчиків, за‑
бивали горячою парою води або оцету і сушили 
горячим повітрям або в спеціальних сушилках.

На одній рослині буває їх кільканадцять 
штук, а денно можна було зібрати не більше як 
50–80 гр. У продажі виступав червець у виді 
дрібних зернят або збитий в кулі. Червець да‑
вав гарну червону фарбу, якою красили вовну і 
льняні полотна (хустки, пояси і проче).
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Архівні матеріали

Червець з України вивозили у Вірменію, 
Туреччину, де вживали його до фарбування 
вовни, шовку і бунчуків. В ХVІІ сторіччі тор‑
гівля червцем з України приносила скарбниці 
польських королів великі доходи. Цей барвник 
мусів бути загально відомий у всіх слов’ян. Це 
доказує старослов’янська назва червоної крас‑
ки «čьerwenъ» чи словацький вислів «crvity» – 
фарбувати, і український вираз «червлений» – 
«черлений» для означення червоного кольору.

Цей місцевий барвник витіснений був зго‑
дом привізним барвником теж тваринного по‑
ходження – кошеніллю, яка перевищувала 
червець більшою інтенсивністю забарвлення.

Спосіб фарбування червцем і кошеніллю 
однакові. Перед ужиттям товкли червець на 
дрібний порошок (в кількості 20 % ваги тка‑
нини) і пересівали через волосяне сито. Тоді 
нагрівали воду до 60 ,̊ додавали до неї 4 % 
олов’яної соли і 5 % щавельної кислоти і вси‑
пали сюди спорошкований червець. Все разом 
кип’ятили 10 хвилин, доливали холодної води, 
і, коли купіль остаточно прохолола, вкладали 
вовну і доводили до кипіння *. Червцем кра‑
сили безпосередньо, то значить без протрави.

На Гуцульщині красили червцем трохи у 
відмінний спосіб:

Перед фарбленням вкидали біле сукно чи 
пряжу на 2–3 години до лугу з букового дере‑
ва. Червець товкли на дрібний порошок, пере‑
сівали через сито, додавали дрібно товченого 
галуну і заварювали все разом в борщі з черво‑
них буряків. Коли фарба простигла, вкладали 
у фарбу сукно і, підігріваючи звільна, доводи‑
ли до кипіння. Пофарбоване сукно полокали у 
воді і сушили на вільному повітрі **.

Головними центрами, де зосереджувалося 
професійне фарбарство, в часах мануфактури 
були двірські і монастирські майстерні. Там 
громадились і зберігались складні рецепти 
приладжування фарб і способи їх примінення.

Зі знесенням кріпацтва і переходом по‑
міщицьких текстильних мануфактур (яких в 

* Lorec Z. Batik. Варшава, 1922, ст. 96.
** В. Шухевич. Гуцульщина. Львів.

ХІХ ст. особливо багато було на Поділлі) на 
вільно наємну працю, мистецтво фарбування 
сильно демократизувалося. Ознайомлені зі 
способом фарбування міські фарб’ярі, осідали 
по селах і містечках, управляли його дальше як 
професію і тим способом популяризували нові 
фарбарські техніки і фарбарські матеріали.

Тим шляхом проникнули в народне фар‑
барство заграничні барвники: кошеніль, ко‑
рінь марени, вайдове листя, які вживали для 
фарблення на синій колір, а зокрема цінний 
синій рослинний барвник – індиго. Фарблен‑
ня індигом прийнялося широко завдяки гар‑
ній і трівкій синій барві, якої не давали місцеві 
рослини. У цехових реєстрах фарбарів згаду‑
ються  спеціалісти «синильники», які знали 
техніку фарбування індигом, мареною чи вай‑
довим листям.

Разом з новими способами фарбування уві‑
йшли тоді у фарбарство різні допоміжні фар‑
барські матеріали, потрібні для приладжування 
протрав, – хемічні реагенти: хромпік, мідний 
купорос (синій камінь), залізна і оловяна про‑
трава, і винний камінь, які поширювали по міс‑
течках, а навіть по селах мандрівні торговельні 
посередники хемічних фабрик. До половини 
ХІХ ст. в народному фарбарстві вживалися 
виключно природні барвники, і щой но після 
70 р. р. ХІХ ст. стали появлятися синтетичні 
барвники. Широкою скалею барв і живістю 
тонів вони легко промостили собі дорогу до на‑
родного фарбарства і проникнули швидко в до‑
машнє фарбарство на селах. Вони були дешеві, 
і способи їх ужиття безпорівнання простіші за 
фарбування рослинними барвниками. Через те, 
починаючи з 70 р. р. ХІХ ст., заняли вони па‑
нівне місце не лише в фабричному фарбарстві, 
але і в практиці дрібних професійних фарб’ярів.

Остаточно, в нинішному масовому тек‑
стильному виробництві поворот до давних 
рослинних барвників зайвий, поскільки ве‑
личезний прогрес в техніці виготовлення син‑
тетичних фарб’ярських матеріалів диспонує 
барвниками, які не тільки не уступають рос‑
линним барвникам ні по трівкості, але і по ба‑
гатстві і тонкості барв.
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Перед фарбленням вкидали біле сукно чи МПеред фарбленням вкидали біле сукно чи 
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сівали через сито, додавали дрібно товченого Мсівали через сито, додавали дрібно товченого 
галуну і заварювали все разом в борщі з черво‑Мгалуну і заварювали все разом в борщі з черво‑
них буряків. Коли фарба простигла, вкладали Мних буряків. Коли фарба простигла, вкладали 
у фарбу сукно і, підігріваючи звільна, доводи‑Му фарбу сукно і, підігріваючи звільна, доводи‑
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Однак продукція високоякісних, трівких 
барвників іде все в парі з високою ціною і 
складними способами фарбування, які вима‑
гають спеціальної апаратури, доступної тільки 
багатообладнаним заведенням і фабричному 
виробництву.

Це саме є причиною, що сучасне артільне 
виробництво, якщо іде про фарбування тканин 
масового вжитку, змушене змежитися до фар‑
бування дешевішими і менше тривкими синте‑
тичними барвниками.

Якщо, однак, іде про виробництво худож‑
ньої, цінної, тканини – килима, гобелена, до 
яких поруч вимоги гармонії чистих барв ста‑
виться ще як необхідну прикмету тривкість і 
довговічність барв, тоді в умовах артільного 
виробництва виправдовує себе прямування 
пристосувати у виробництві художних тканин 
спеціального вжитку рослинних барвників.

Експериментальні майстерні при ін‑тах 
художньої промисловості у східних областях 
України, у Києві, в Дьогтярах, в Москві, Ху‑
дожньо‑промислові училища в Хотині, Косові 
і ряд окремих діячів мистецтва, між ними май‑
стер народньої творчості Цибульова Г. К., на‑
громаджують досвід фарбування рослинними 
фарбами і, використовуючи нові технічні за‑
соби, пристосовують його практично сучасній 
художній тканині. Можливість використання 
в нинішних умовах хемічних реагентів, нового 
устаткування і уліпшеного приладдя спрощує 
колись дуже кропіткий процес фарбування 
рослинними барвниками і робить його сприй‑
нятливим в нинішних умовах при виробництві 
художньої тканини.

Сучасне артільне фарбарство концентруєть‑
ся головно при ткацько‑килимарських і трико‑
тажних артілях, що підлягають Міжоблхудож‑
промсоюзові в Станіславі як окремі фарбарські 
цехи. Важливішими пунктами фарбарства у 
Львівській області є Ткацько‑килимарська 
артіль «Перемога» в Глинянах, Ткацько‑ 
килимарський комбінат в Сокалі; в Станіслав‑
ській області – Артіль ім. Шевченка в Косові,  
в Чернівецькій області – Артілі ім. Ю. Федь‑
ковича в Чернівцях і артіль в Хотині.

Характерним прикладом, що ілюструє стан 
сучасного артільного фарбарства його техніку 
і організацію, може послужити фарбарський 
цех при ткацько‑килимарській артілі «Пере‑
мога» в Глинянах.

Взагальному процес роботи в цій фарбарні 
опирається на ручній праці, хоч окремі про‑
цедури постепенно механізуються: Накачу‑
вання води з річки у бак, кітли і каді, способи 
витискання пофарбованої тканини чи пряжі 
відбувається там вже за допомогою центрифуг 
(«гружлівок») з паровим погоном.

Приміщення цеху займає дві кімнати: фар‑
барню, сушильню і пральню. Для своїх потреб 
використовує цех подвір’я і близьку річку.

Фарбарська майстерня – простором 
7,5 х 5,25 х 6 м з трьома вікнами, бетоно‑
вою долівкою і однобічно спадаючою стелею. 
У стелі два димарі – отвори для відпрова‑
дження пари.

Устаткування фарб’ярні складається з 
трьох кадей – кітлів, великого збірника на 
воду, діжі, ведра, стола, полиць для складання 
підручних матеріалів і двох центрифуг (кріж‑
лівок), одної ручної, другої механічної – для 
витискання фарби з вовни.

Кітли вживаються трьох типів: перший 
тип являє собою дерев’яну кадь, містимістю 
100 ведер, з грубих соснових дощок. Грубий 
залізний прут, що переходить в кожній стінці 
цього кітла, крізь дошки, низом і горою скріп‑
лює конструкцію каді. При каді праворуч і 
ліворуч стоять закріплені в долівку два висо‑
кі поруччя, на яких опирають кійки з пряжою. 
Другий тип фарбарського кітла – це мідяний 
котел, циліндричної форми з грубої бляхи. Він 
вмурований в піч. Між котлом [т]а стінкою об‑
мурівки вільний простір, на 8 см. Дном опи‑
рається він на двох шинах. Під ним паливня 
(топка). Третий тип – це переносний котел, 
з грубої мідяної бляхи, в долішній частині з 
дверцятами до паливні.

Огрівання фарб’яних купелів проводиться 
парою, яку постачає котел парової машини, 
приміщеній в машинному цеху. Пару розпро‑
ваджують труби вздовж стіни, при якій роз‑
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Фарбарська майстерня
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Фарбарська майстерня

7,5Ф7,5 хФх 5,2Ф5,25Ф5 хФх 6Ф6 м з тФм з трьома вікнами, бетоно‑Фрьома вікнами, бетоно‑
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Е
опирається на ручній праці, хоч окремі про‑
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– прЕ– простором Еостором 
рьома вікнами, бетоно‑Ерьома вікнами, бетоно‑
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ташовано кітли. Від кранів труби, що уміщені 
над кожним кітлом, проведені до кітлів мідяні 
трубки. Вони пробігають по задній стінці кітла 
і по його днищі. В долішній частині трубки, по 
обох її сторонах пробиті малі отвори для ви‑
ходу пари.

Основні і допоміжні фарбарські матеріали, 
як і іншу сировину, постачають для майстерні 
обласні установи Міжоблхудожпромспілки у 
Станіславі.

З числа барвників, які вживаються в арті‑
лях, які постачаються Облхудожпромсоюзом, 
найбільше вживаються фарби:

Кислотна чорна,
Кислотна жовта,
Кислотна рубінова,
Кислотна темно‑синя, (ясно‑синя),
Хромова чорна С.,
Хромова ясна.
Властиве фарблення попереджує приготу‑

вання фарб’яної купелі. Цю роботу виконує в 
артілі головний цеховий майстер з помічником:

Прочистивши старанно котел, зглядно 
кадь, наповнюють його водою, відкривають 
крани з парою і нагрівають воду. Якщо вода 
нагрілася до 70 ,̊ дають до неї 3–4 % глав‑
берської солі, доливають 3–4 % сульфатної 
кислоти і всипають 200–300 гр фарби (кіль‑
кість залежить від її інтенсивності). Коли все 
розчиниться, починають фарблення: Звинену 
в мотки пряжу надіває помічник на дерев’яні 
кійки (110 х 4 х 2,5 см), три рази по три мот‑
ки пряжі на кожний, і опирає їх на поручах 
над каддю. В одній купелі красять одночасно 
пере січно 8 кійків пряжі, це є 72 мотки; це від‑
повідає приблизно 15 кг вовняної пряжі.

Дальша робота виконується вдвох. Ста‑
нувши по обох сторонах каді, цеховий майстер 
і помічник придержують за кінці кійок, зніма‑
ють по черзі один за одним з поруч і погружу‑
ють у фарб’яну купіль, опираючи кійок кінця‑
ми на берегах каді. (фото).

Щоб пряжа рівномірно фарбувалась, під‑
носять рукою по черзі кожний моток пряжі 
вверх і повертають нижню частину мотка, 
ту, що була в барвнику, на кійок, а горішну у 

спід – в барвник. Розставляють кійки в різній 
від себе віддалі, щоби барвник мав до волокна 
однаковий доступ. Переміщують крайні кий‑
ки, тобто – 1‑ий і 8‑ий в напрямі до середи‑
ни – між 4‑ий і 5‑ий, тому що при стінках 
пряжа сильніше «вбирає на себе барвник». Це 
обертання і переміщування повтаряється що 
кілька хвилин продовж 45–55 мінут, і вільно 
допускаючи пару, доводять фарби до кипіння. 
Після того кип’ятять мотки пряжі ще 15 мінут. 
Тоді виймають один за одним кийки з фарби і 
спирають над каддю за поруччя, щоби стекла 
фарба. (фото).

Для прохолодження завішують пряжу на 
поруччях на вільному повітрі, не знімаючи її з 
кийків. Полочуть пряжу на ріці. (фото).

Сушіння пряжі, залежно від пори року і 
погоди, відбувається по різному: В теплий і 
погідний час сушать пофарбовану пряжу на 
вільному повітрі, на дворі, (фото), взимку і не‑
погоду витискають пряжу на ручних або ме‑
ханічних центрифугах, а потім досушують на 
жердках у сушилці, в окремій, закритій кім‑
наті, де під решітчастою дерев’яною долівкою 
проходять труби з гарячою парою.

Крім фарблення пряжі в одну барву, прак‑
тикується зараз в фарбарських артілях «ме‑
лянжове фарблення». При тому фарбують 
наперед всю пряжу в один ясний відтінок, по 
короткому часі підносять кийки з мотками 
пряжі вижче і залишають в барвнику меншу, 
чим попередну, частину мотка, щоби набрав 
темнішого забарвлення. Вкінці залишають 
тільки малу частину пряжі в барвнику і вона 
забарвлюється найсильніше. В той спосіб сте‑
пенують на одному мотку забарвлення від яс‑
нішого до чимраз темнішого. Ця техніка фарб‑
лення є наслідуванням тих ефектів, яке давало 
при фарбуванні пряжі рослинними барвника‑
ми так зв. «деркання» *.

Висота винагородження за роботу в артілях 
(в фарбарському цеху) нормується в залежнос‑
ті від фахових кваліфікацій робітника (розря‑

* На основі матеріалів з відрядження в році 
1949. Автор.
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ду), від складності виконуваної роботи та про‑
центу виконання обов’язуючої норми. Денна 
норма праці фарб’яра відповідає 10 кг пряжі, 
то є кількості, яку можна зафарбувати за один 
раз в одній каді, при зарплаті 18 крб за норму. 
Денно виконують фарб’ярі 4–5 норм, то зна‑
чить три робітники фарбують коло 40–50 кг 
пряжі і дістають за це винагородження в сумі 
72 крб. Ця сума розділюється між трьох ро‑
бітників, кожному відповідно до його розряду.

Вибивання. Вибивання – це старовинний, 
колись дуже популярний у західних областях 
спосіб прикрашування народних тканин.

Техніка вибивання характерна тим, що 
призначений на тканину орнамент вирізували 
на дошці, вкривали цю дошку фарбою і відтис‑
кали – «вибивали» – цей орнамент на готовій 
вже тканині.

Прикрашені таким способом тканини на‑
зивали в західних областях «мальованками» 
(в Яворівському, Самбірському районах), 
«димками» (в Сольському, Тернопільському 
районах) або «друкованицями» (як західних 
районах Дрогобицької області).

Майстрів, що займалися вибиванням, на‑
зивали в західних областях «димкарами», 
«малярами», «мальовниками», «друкарами».

Мальованки – тканини з ручно вибитим 
орнаментом – вживалися як підмінка барв‑
них, взорчасто тканих матеріалів. Можли‑
вість пристосувати вибивання до доморобних 
полотен, дешевість і нескладність прийомів 
тієї техніки зробили мальованку доступною 
і для найбідніших. Кого не стати було на до‑
рощий взорчасто тканий матеріал чи крамний 
фабрично друкований ситець, той вдоволявся 
мальованкою. До часу сконструовання першої 
машини для вибивання (печатання) тканин, 
ручна мальованка заспокоювала всі потреби, 
які покривають нині друковані ситці. В свій 
час увійшла була навіть в моду, і тоді була в 
побуті знатті.

Найстаршою пам’яткою вибійництва, що 
збереглася на західних землях, є фрагмент ви‑
бійчаного покривала, що походить з початку 

ХVІІІ сторіччя, зі Скиту в с. Маняві Бого‑
родчанського району Станіславської області. 
Вибійка ця виконана з доморобного полотна, 
з орнаментом, вибитим олійною фарбою, трьо‑
ма різними дошками. На центральному полі 
фіолетної барви виступають жмутки білих 
галузок; в обрамленні по білому полі вибито 
олійною фарбою архаїчні деревця з птичками.

На східних землях України маємо багато 
вчасніші свідоцтва вибійництва. Вони від‑
носяться до ранньої доби Київської Русі. Це 
дві вибійки ХІ–ХІІ сторіччя, що походять з 
розкопок Самоквасова, в с. Левінка Чернігів‑
ської області. Ці дві вибійки являються зара‑
зом найстаршими пам’ятками вибійки в цілому 
СРСР. Архівні матеріали дають деякі відо‑
мості про вибійку ХVІІ і ХVІІІ сторіччя, яка 
відноситься до побуту козацьких старшин *.

Далеко більше чим в побуті панівних кла‑
сів, була вибійка в побуті народних мас міста і 
села, і тут збереглася вона найдовше.

Вибійництво розвивалося в початках як 
ремесло по селах і містечках. Ще в другій по‑
ловині ХІХ сторіччя находжено в селянських 
хатах, на горищах доморобні різьблені дошки і 
інше вибійчане знаряддя **.

Особливими признаками, що характери‑
зують вибійництво в ранньому періоді його 
розвитку, це праця доморобним примітивним 
знаряддям, використання включно місцевої 
сировини (льняних і конопляних полотен і міс‑
цевих натуральних барвників), замкненість 
виробництва переважно в самій сім’ї вибій‑
ника та дуже вузький рух збуту виробів, що 

* Опись движимого имущества принадлежа-
щего малоросийскому гетману Ивану Самойло-
вичу – 1690 г. Русск. Историч. Б-ка, Т. VІІІ, СПб., 
1884, ст. 949 до 204 (за рукописними матеріала-
ми М. О. Новицької, Київ). Сулимовский архив. 
К., 1884, ст. 116. Сборник Харковского Фил. общ. 
том. ХІІІ, Х, 1902, ст. 17.

** І. Франко. Eine ethnologische Expedition in das 
Bojkenland. Zeitschrift für österreichische Volkskunde. 
Відень, 1905 р. Річник ХІ, Зш. 3–4, 88–115 ст.

Вибійчана дошка зі старовинним орнамен-
том «на галузки», знайдена під час експедиції в 
с. Мшанці, р-н Турка, в 1948 р. (ЕМ № 43623). 
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Архівні матеріали

не виходив за межі околичних сіл. В тому часі 
вибійники сполучали своє ремесло в селах з 
хліборобським зайняттям, а в містах з дру‑
гими спорідненими ремеслами: фарбарством, 
малярством, граверством або друкарством.

Крім вибивання полотен для одягів, ві‑
доме було в ХVІІ ст. виробництво покри‑
вал, скатертей і інших предметів побутового 
призначення. Їх виробом займалися окре‑
мі майстри. Вони продукували їх у своїх 
майстернях в більшій кількості і збували 
на ярмарках і відпустах, або роз’їзджали в 
певних порах року з усім своїм ремеслом у 
дальші околиці і там на місцях виконували  
замовляння *.

В зв’язку з цим витворився тип мандрівних 
вибійників, які з часом відривались від своїх 
хліборобських чи других допоміжних занять, 
все більше розширяли своє виробництво і за‑
хоплювали все ширший засяг збуту.

Мандрівне вибійництво перетривало довгі 
десятиріччя, сприяючи популяризації і розвит‑
кові вибійництва на західних землях. Окрему 
роль відіграло воно під кінець ХІХ і на почат‑
ку ХХ ст., в час відживання ручного вибиван‑
ня і наступу фабричної індустрії.

Зворотним пунктом в розвитку вибійниц‑
тва був перехід до мануфактури. Мануфактур‑
ні вибійні були в руках магнатів. В ХVІІІ ст. 
широко відомі були вироби мануфактури в 
м. Бродах, якої власником був Ст. Конець‑
польський, вироби мануфактури в Немирові 
на Поділлі (де вироблялися т. зв. «індийські» 
хустки), а на західних окраїнах вироби пере‑
ворської мануфактури, власником якої була 
кн. Любомирська **.

Для праці в тих майстернях використову‑
вали власники мануфактур що кращі сили з 
кол місцевих народних майстрів і тим поясни‑

* Łozinski W. Życie Polski w dawnych wiekach. 
Wyd. IV. Львів, 92 ст.

** Kuropatnicki. Geografia Galicii, 1786.
Baliński  M. і Lipiński  T. Starożytna Polska pod 

względem historycznym i jeograficznym і statystycz-
nym. Варшава, 1845 р.

ти, що, незважаючи на сторонні впливи, ма‑
нуфактурне вибійництво зберегло ще в значній 
міри риси народної творчості.

Нові умови мануфактурного виробницт ва 
покликали до життя нові техніки, нові матері‑
али і знаряддя. Тоді вперше входить в ужиття 
привізна бавовна і новий барвник індиго, а ра‑
зом з ними нова техніка – резервне вибиван‑
ня. Побіч плоских дерев’яних форм увійшли 
тоді в ужиття валки з різьбленим орнаментом, 
що значно прискорювали процес вибивання.

В межах організації мануфактурного ви‑
робництва ще сильніше позначилась диферен‑
ціація виробників. Згадуються з того часу се‑
ред вибійників спеціалісти – «чорнильники», 
друкарі і синильники. Останні користувались 
новою технікою резервного вибивання, включ‑
но з фарбленням індиговим барвником.

Характерною рисою в організації праці в 
мануфактурних вибійнях був поділ в проце‑
сі виробництва, згадуються окремі майстри 
«розводчики», «малярі» і «фарбарі» ***.

Крім деталізації в самому процесі праці 
виступає в мануфактурах і потоварний поділ, 
то є спеціалізація по виробі окремих видів то‑
варів. З того часу відоме вибивання хусток на 
голову і виріб «колтрин», то є взорчастови‑
биваних полотен, призначених для обивання 
стін. Виробом хусток, вибиваних новою, ре‑
зервною технікою, вславилася особливо ма‑
нуфактурна вибійня в Немирові Вінницької 
області і друга – в м. Бродах у Львівській 
області. Широко відомі «бродські хустки», 
оспівані в народному фольклорі ****. Немирів‑
ські вибійки дорівнювали знаменитим виро‑
бам московських мануфактур і конкурували 
сміло зі славними на той час білоруськими 
гродненськими виробами: Деякі з тих виробів 
завойовували доволі далекі ринки. Є звістки, 

*** Соболєв Н. Н. Набойка в России, Москва, 
1912 р.

**** В. Гнатюк. Етнографічний збірник. Вид. Етн. 
Комісії НТШ. Том ХVІІ, Львів, 1905 р. НН: 1306, 
1319, 1671–1675, 1761, 4804.
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вали власники мануфактур що кращі сили з Івали власники мануфактур що кращі сили з 
кол місцевих народних майстрів і тим поясни‑Ікол місцевих народних майстрів і тим поясни‑ІŁozinskiІŁozinski

М
хоплювали все ширший засяг збуту.

М
хоплювали все ширший засяг збуту.

Мандрівне вибійництво перетривало довгі 

М
Мандрівне вибійництво перетривало довгі 

десятиріччя, сприяючи популяризації і розвит

М
десятиріччя, сприяючи популяризації і розвит

вибійництва на західних землях. Окрему 

М
вибійництва на західних землях. Окрему 

роль відіграло воно під кінець ХІХ і на почат‑

М
роль відіграло воно під кінець ХІХ і на почат‑

, в час відживання ручного вибиван‑

М
, в час відживання ручного вибиван‑

ня і наступу фабричної індустрії.

М
ня і наступу фабричної індустрії.

Зворотним пунктом в розвитку вибійниц

М
Зворотним пунктом в розвитку вибійниц‑

М
‑

 був перехід до мануфактури. МануфактурМ був перехід до мануфактури. Мануфактур‑М‑
ні вибійні були в руках магнатів. ВМні вибійні були в руках магнатів. В ХVІМХVІІІМІІ ст. Мст. 
ш Мшироко відомі були вироби мануфактури в Мироко відомі були вироби мануфактури в 

Бро МБродах, якої власником був Ст.Мдах, якої власником був Ст. КонеМКонець‑Мць‑
польський, вироби мануфактури в Немирові Мпольський, вироби мануфактури в Немирові 
на Поділлі (де вироблялися т.Мна Поділлі (де вироблялися т. зв.Мзв. «інМ«індийські» Мдийські» 
хустки), а на західних окраїнах вироби пере‑Мхустки), а на західних окраїнах вироби пере‑
ворської мануфактури, власником якої була Мворської мануфактури, власником якої була 

**М**.М.Для праці в тих майстернях використову‑МДля праці в тих майстернях використову‑

варів. З

М
варів. З
голову і виріб «колтрин», то є взорчастови

М
голову і виріб «колтрин», то є взорчастови
биваних полотен, призначених для обивання Мбиваних полотен, призначених для обивання 
стін. Виробом хусток, вибиваних новою, реМстін. Виробом хусток, вибиваних новою, ре

Ф
дальші околиці і там на місцях виконували 

Ф
дальші околиці і там на місцях виконували 

язку з цим витворився тип мандрівних 

Ф
язку з цим витворився тип мандрівних 

вибійників, які з часом відривались від своїх Фвибійників, які з часом відривались від своїх 
хліборобських чи других допоміжних занять, Фхліборобських чи других допоміжних занять, 
все більше розширяли своє виробництво і за‑ Фвсе більше розширяли своє виробництво і за‑

Мандрівне вибійництво перетривало довгі ФМандрівне вибійництво перетривало довгі 
десятиріччя, сприяючи популяризації і розвит Фдесятиріччя, сприяючи популяризації і розвит‑ Ф‑

вибійництва на західних землях. Окрему Фвибійництва на західних землях. Окрему 

тоді в ужиття валки з різьбленим орнаментом, 

Ф
тоді в ужиття валки з різьбленим орнаментом, 
що значно прискорювали процес вибивання.

Ф
що значно прискорювали процес вибивання.

В

Ф
В межа

Ф
межах організації мануфактурного ви

Ф
х організації мануфактурного ви

робництва ще сильніше позначилась диферен

Ф
робництва ще сильніше позначилась диферен
ціація виробників. Згадуються з того часу се‑

Ф
ціація виробників. Згадуються з того часу се‑
ред вибійників спеціалісти

Ф
ред вибійників спеціалісти

Ф
друкарі і синильники. Останні користувались 

Ф
друкарі і синильники. Останні користувались 
новою технікою резервного вибивання, включ‑Фновою технікою резервного вибивання, включ‑
но з фарбленням індиговим барвником.Фно з фарбленням індиговим барвником.

Характерною рисою в організації праці в ФХарактерною рисою в організації праці в 
мануфактурних вибійнях був поділ в проце‑Фмануфактурних вибійнях був поділ в проце‑
сі виробництва, згадуються окремі майстри Фсі виробництва, згадуються окремі майстри 
«розводчики», «малярі» і «фарбарі»Ф«розводчики», «малярі» і «фарбарі»

Крім деталізації в самому процесі праці ФКрім деталізації в самому процесі праці 
виступає в мануфактурах і потоварний поділ, Фвиступає в мануфактурах і потоварний поділ, 
то є спеціалізація по виробі окремих видів тоФто є спеціалізація по виробі окремих видів то
варів. ЗФварів. З того Фтого 
голову і виріб «колтрин», то є взорчастовиФголову і виріб «колтрин», то є взорчастови

Е
Нові умови мануфактурного виробницт

Е
Нові умови мануфактурного виробницт
ликали до життя нові техніки, нові матері‑

Е
ликали до життя нові техніки, нові матері‑

али і знаряддя. Тоді вперше входить в ужиття 

Е
али і знаряддя. Тоді вперше входить в ужиття 
привізна бавовна і новий барвник індиго, а ра‑

Е
привізна бавовна і новий барвник індиго, а ра‑
зом з ними нова техніка Езом з ними нова техніка – реЕ– резервне вибиван‑Езервне вибиван‑
ня. Побіч плоских дерев’яних форм увійшли Еня. Побіч плоских дерев’яних форм увійшли 
тоді в ужиття валки з різьбленим орнаментом, Етоді в ужиття валки з різьбленим орнаментом, 
що значно прискорювали процес вибивання.Ещо значно прискорювали процес вибивання.

х організації мануфактурного виЕх організації мануфактурного ви‑Е‑
робництва ще сильніше позначилась диференЕробництва ще сильніше позначилась диферен‑Е‑
ціація виробників. Згадуються з того часу се‑Еціація виробників. Згадуються з того часу се‑
ред вибійників спеціалісти Еред вибійників спеціалісти – «Е– «Ечорнильники», Ечорнильники», 
друкарі і синильники. Останні користувались Едрукарі і синильники. Останні користувались 
новою технікою резервного вибивання, включ‑Еновою технікою резервного вибивання, включ‑
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що прим. колтрини висилано більшими тран‑
спортами зі Львова на Молдавію – до Ясс *.

Основний перелом доконався в вибійництві 
в ХІХ ст. на тлі суспільно‑економічних змін. 
Під впливом технічних удосконалень розви‑
нулась в текстильній промисловості могутня 
галузь виробництва – машинове друковання 
тканин, яке в основах підірвало оперте на руч‑
ній техніці вибійництво і привело мануфактури 
до повного розпаду.

Деяке число спеціалістів‑вибійників вклю‑
чилися тоді у фабричну промисловість, другі – 
відійшли до ремесла. Ці останні осідали пере‑
важно в містечках, в тих частинах краю, де із‑за 
слабо розвинутої комунікації фабричні тканини 
не вспіли завоювати панівного положення і де 
обильність сирого матеріалу – льону, конопель 
і вовни – та трудність збуту цієї сировини за‑
ставляли населення використовувати її для себе.

Вони внесли у вибивне ремесло деяку обно‑
ву, поширили малопопулярну техніку резерв‑
ного вибивання та популяризували технічні 
прийоми багатобарвного вибивання, практи‑
ковані в мануфактурному вибійництві.

В офіційних статистиках з того часу вибійни‑
ки реєструвалися як «друкарі полотен», «друка‑
рі» і «чорнильники». За архівними матеріалами, 
в статистиці за 1811/12 р., в самому Стрийсько‑
му циркулі начислюється 17 вибійників:

в Болехові: два [д]рукарі полотен і оден 
учень

в Букачівцях: один друкар полотен і оден 
учень 

в Роздолі: два друкарі
в Стриї: чотири друкарі полотен, два учні 

і два челядники і там же: один чорнильник і 
один челядник **.

Під впливом організованого наступку капі‑
талістичної промисловості, дешевих, машиново‑ 
друкованих тканин, вибійники приневолені 
були здешевлювати свої вироби. Це здійснюва‑

* Голубець Микола. Мистецтво під покро-
вом Ставропігії. Збірник Львівської Ставропігії. 
Львів, 1921.

** Обл. Держ. Архів у Львові. Ор. Сі.

лося за рахунок залишення складніших технік, 
обмеження кількості барв на вибійках та якості 
барвників. Вийшла з ужиття складніша і біль‑
ше коштовна техніка резервного вибивання, 
а залишилося примітивне одно або двобарвне 
вибивання олійними фарбами. І в тих умовах 
стрічаємося з мандрівним вибійництвом. Його 
роль, в порівнанні з мандрівним вибійництвом 
періоду розквіту вибійчаного ремесла, зовсім 
друга. Там було воно носієм нової техніки при‑
крашування тканин, тут жило надбаннями по‑
передніх віків і пристосовувало техніку до най‑
примітивніших умов, обслуговувало відсталі під 
технічним оглядом закутини краю, де традиції 
ручного прикрашування доморобних тканин ще 
не витіснила фабрична промисловість.

Де були головні центри вибійництва, це для 
ХІХ ст. важко з’ясувати, за недостачею точ‑
них матеріалів. На основі статистичних даних 
з 1811–12 р. р. і пізніших 1880 і 1884 р. р., 
можна ствердити, що найбільшу кількість май‑
стрів виявляють тодішні повіти: Стрийський, 
Перемишлянський, Жовківський, Богород‑
чанський, а дальше – Дрогобицький, Львів‑
ський, Яворівський, Сокальський, а зок рема 
місцевості: м. Буськ, Коломия, Підгайці, Ска‑
лат, Топорів, Вільшаниця ***.

Ці офіційні дані неповні. В них вписано 
майстрів таких, які платили податки. Що ви‑
бійчане мистецтво було більше поширене, знає‑
мо з принагідних згадок в географічно‑статис‑
тичних описах з різних повітів західних земель 
з 1890 і 1900 р. р. Вони стверджують існуван‑
ня вибійки і подають загальні відомості про 
характер орнаменту вибійок і пристосування  

*** Обласний Державний архів у Львові. Статис-
тика промислів.

Słownik geograficzny. VIII Том, 388 і 560 ст.
Миколаєвич Я. Опис географічно-статистич-

ний Кам’янецького повіту. Львів, 1894.
Falkiewicz K. Monografia powiatu gródeckiego, 

Городок, 1895.
Sokalski: Rys geograficzno-statystyczny zborow-

skiego okrugu Szkol, зб. 1886.
Niedzwiecki M. Powiat podnajecki, Станислав, 

1896 р.
Bayger Z. A. Powiat trembovelski, Львів, 1889.
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Іучень Іучень 
в Роздолі: два друкаріІв Роздолі: два друкарі
в Стриї: чотири друкарі полотен, два учні Ів Стриї: чотири друкарі полотен, два учні 

і два челядники і там же: один чорнильник і Іі два челядники і там же: один чорнильник і 
один челядникІодин челядник **І**.І.Під впливом організованого наступку капіІПід впливом організованого наступку капі
талістичної промисловості, дешевих, машиновоІталістичної промисловості, дешевих, машиново

кованих тканин, вибійники приневолені Ікованих тканин, вибійники приневолені 
були здешевлювати свої вироби. Це здійснюваІбули здешевлювати свої вироби. Це здійснюва

М
Вони внесли у вибивне ремесло деяку обно‑

М
Вони внесли у вибивне ремесло деяку обно‑

ву, поширили малопопулярну техніку резерв‑

М
ву, поширили малопопулярну техніку резерв‑
ного вибивання та популяризували технічні 

М
ного вибивання та популяризували технічні 
прийоми багатобарвного вибивання, практи‑

М
прийоми багатобарвного вибивання, практи‑
ковані в мануфактурному вибійництві.

М
ковані в мануфактурному вибійництві.

ційних статистиках з того часу вибійни

М
ційних статистиках з того часу вибійни‑

М
‑

ки реєструвалися як «друкарі полотен», «друка

М
ки реєструвалися як «друкарі полотен», «друка‑

М
‑

рі» і «чорнильники». За архівними матеріалами, 

М
рі» і «чорнильники». За архівними матеріалами, 
в статистиці за 1811/12Мв статистиці за 1811/12 р., Мр., в самому СтрийськоМв самому Стрийсько‑М‑
му циркулі начислюється 17Мму циркулі начислюється 17 виМвибійників:Мбійників:

в Болехові: два [д]рукарі полотен і оден Мв Болехові: два [д]рукарі полотен і оден 
учень Мучень

в Букачівцях: один друкар полотен і оден Мв Букачівцях: один друкар полотен і оден 

в Роздолі: два друкаріМв Роздолі: два друкарі
в Стриї: чотири друкарі полотен, два учні Мв Стриї: чотири друкарі полотен, два учні 

і два челядники і там же: один чорнильник і Мі два челядники і там же: один чорнильник і 

Під впливом організованого наступку капіМПід впливом організованого наступку капі

місцевості: м.

М
місцевості: м.
лат, Топорів, Вільшаниця

М
лат, Топорів, Вільшаниця

Ці офіційні дані неповні. ВМЦі офіційні дані неповні. В
майстрів таких, які платили податки. Що виМмайстрів таких, які платили податки. Що ви

Ф
за 

Ф
за 

лабо розвинутої комунікації фабричні тканини 

Ф
лабо розвинутої комунікації фабричні тканини 

не вспіли завоювати панівного положення і де 

Ф
не вспіли завоювати панівного положення і де 

ону, конопель Фону, конопель 
трудність збуту цієї сировини за Фтрудність збуту цієї сировини за‑ Ф‑

ставляли населення використовувати її для себе. Фставляли населення використовувати її для себе.
Вони внесли у вибивне ремесло деяку обно‑ ФВони внесли у вибивне ремесло деяку обно‑

ву, поширили малопопулярну техніку резерв‑ Фву, поширили малопопулярну техніку резерв‑
ного вибивання та популяризували технічні Фного вибивання та популяризували технічні 
прийоми багатобарвного вибивання, практи‑ Фприйоми багатобарвного вибивання, практи‑

друга. Там було воно носієм нової техніки при

Ф
друга. Там було воно носієм нової техніки при
крашування тканин, тут жило надбаннями по

Ф
крашування тканин, тут жило надбаннями по
передніх віків і пристосовувало техніку до най

Ф
передніх віків і пристосовувало техніку до най
примітивніших умов, обслуговувало відсталі під 

Ф
примітивніших умов, обслуговувало відсталі під 
технічним оглядом закутини краю, де традиції 

Ф
технічним оглядом закутини краю, де традиції 
ручного прикрашування доморобних тканин ще 

Ф
ручного прикрашування доморобних тканин ще 
не витіснила фабрична промисловість.

Ф
не витіснила фабрична промисловість.

Де були головні центри вибійництва, це для ФДе були головні центри вибійництва, це для 
ХІХФХІХ ст. Фст. важко з’ясувати, за недостачею точ‑Фважко з’ясувати, за недостачею точ‑
них матеріалів. На основі статистичних даних Фних матеріалів. На основі статистичних даних 
з 1811–12Фз 1811–12 р.Фр.Фр. і Фр. і пізніших 1880 і 1884Фпізніших 1880 і 1884
мФможна ствердити, що найбільшу кількість майФожна ствердити, що найбільшу кількість май
стрів виявляють тодішні повіти: Стрийський, Фстрів виявляють тодішні повіти: Стрийський, 
Перемишлянський, Жовківський, БогородФПеремишлянський, Жовківський, Богород
чанський, а дальшеФчанський, а дальше
ський, Яворівський, Сокальський, аФський, Яворівський, Сокальський, аФмісцевості: м.Фмісцевості: м.
лат, Топорів, ВільшаницяФлат, Топорів, Вільшаниця

Е
ше коштовна техніка резервного вибивання, 

Е
ше коштовна техніка резервного вибивання, 

ишилося примітивне одно або двобарвне 

Е
ишилося примітивне одно або двобарвне 

вибивання олійними фарбами. І

Е
вибивання олійними фарбами. І в ти

Е
в тих умовах 

Е
х умовах 

стрічаємося з мандрівним вибійництвом. Його 

Е
стрічаємося з мандрівним вибійництвом. Його 
роль, в порівнанні з мандрівним вибійництвом Ероль, в порівнанні з мандрівним вибійництвом 
періоду розквіту вибійчаного ремесла, зовсім Еперіоду розквіту вибійчаного ремесла, зовсім 
друга. Там було воно носієм нової техніки приЕдруга. Там було воно носієм нової техніки при‑Е‑
крашування тканин, тут жило надбаннями поЕкрашування тканин, тут жило надбаннями по‑Е‑
передніх віків і пристосовувало техніку до найЕпередніх віків і пристосовувало техніку до най‑Е‑
примітивніших умов, обслуговувало відсталі під Епримітивніших умов, обслуговувало відсталі під 
технічним оглядом закутини краю, де традиції Етехнічним оглядом закутини краю, де традиції 
ручного прикрашування доморобних тканин ще Еручного прикрашування доморобних тканин ще 
не витіснила фабрична промисловість.Ене витіснила фабрична промисловість.

Де були головні центри вибійництва, це для ЕДе були головні центри вибійництва, це для 
важко з’ясувати, за недостачею точ‑Еважко з’ясувати, за недостачею точ‑
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вибиваних тканин. Такі звістки маємо з райо‑
нів Кам’янко‑Буського, Городецького, Зборів‑
ського, Підгаєцького, Теребовельського, Старо‑
самбірського і Коломийського районів.

З 1920–1930 р. р. відомі більші центри в 
таких місцевостях:

Самбір Любачів   Тернопіль
Дрогобич Сокаль    Великі Мости
Турка Перемишляни   Гумницька
Болехів Буськ    Синява
Рудки Кубчинці   Мшанець
Яворів Богородчани

Повніші відомості про вибійку кінця ХІХ ст. 
і поч. ХХ ст. дає річевий матеріал музейних збі‑
рок. Він охоплює майже всю територію захід‑
них земель. Разом з Закарпатською областю, 
в сумі 17 районів і 48 місцевостей (карта).

Немає тільки ніяких даних, які підтвер‑
джували би існування вибійництва в Чер‑
нівецькій області, в деяких частинах Терно‑
пільської області, а саме – в районах Товмач, 
Городенка, Заліщиці, Борщів і Снятин, та в 
південно‑східних районах Станіславської об‑
ласті, зокрема в Косівському районі.

Це пояснюється побутовими умовами, ха‑
рактером одягу і тим, що в народному ткацтві 
на цій території переважала як текстильна 
сировина вовна, яка в народному вибійництві 
ніколи не знаходила ширшого пристосування.

Особливий розвиток вибійництва в гірських 
районах Дрогобицької області, тоді коли зовсім 
немає його на межуючих з ними гірськими ра‑
йонами Станіславської області, можна припи‑
сати тій обставині, що через Бойківщину вели 
з давна головні торговельні шляхи, що вели з 
полудня на Київ і сполучали Бойківщину з од‑
ної сторони з Закарпатською областю, з другої 
сторони з північно‑східними землями України, 
де вибійництво було значно розвинене.

Вибійки західних областей бувають ви‑
конані в основному двома різними техніками: 
технікою зверхнього вибивання або технікою 
резервного вибивання. Крім тих двох основ‑
них технік, виступають іноді комбінації згада‑
них технік.

В техніці зверхнього вибивання послу‑
гувалися вибійники фарбами, розтираними 
на олії. Ці фарби клалися тільки на зверхній 
стороні тканини і звидси назва: зверхнє ви‑
бивання. Техніка зверхнього вибивання з усіх 
вибійчаних технік найдавніша. В народному 
вибійницт ві знайшла вона найширше при‑
стосування. Зайвість особливого обладнання 
майстерні, невелика кількість знаряддя, догід‑
ний, нескладний спосіб приладжування фарб 
зробив її особливо сприємливою. Тому навіть 
після поширення інших технік вибивання, на‑
ходила вона при найважчих умовах пристосу‑
вання у кустарному вибійництві.

Обладнання майстерні вибійника, яке стрі‑
чалося в 30‑их роках (вже в часі занепаду ви‑
бійництва в західних областях), нпр. в Яворові, 
Болехові, Буську, було дуже просте. Була це 
звичайно невелика кімната або деколи і житло‑
ва кімната сім’ї вибійника, в якій тільки невели‑
ку частину відведено було для праці вибійника. 
Тут приміщений був невеликий стіл, на якому 
проходило вибивання, а побіч лава. На долівці 
вздовж стіни розложені були вибійчані дошки. 
Над ними на стіні висів «взірник», то є відбитки 
взорів на полотні або папері, з тих дощок, які 
були в розпорядженні вибійника. У давніших, 
краще зорганізованих майстернях ХІХ ст. бу‑
вали в вибійнях спеціа льні великі столи, об‑
тягнені грубим сукном, на обводі з гачками для 
розпинання полотна. Ці столи приспосіблені 
були для вибивання більшебарвних вибійок, 
малими формами – красками. Під стелею в та‑
ких вибійнях висіли жердки для просушування 
вибитого полотна.

Основним знаряддям вибійників – це від‑
повідно вирізьблена «дошка». Дошки бува‑
ють односторонно або двосторонно різьбле‑
ні, з грушевого або липового дерева. Давніші 
дош ки були зовсім малих розмірів, нагадува‑
ли стемплі *, на яких був вирізьблений один 

* Степлі – печатки вживалися у вибійниц-
т ві також в останніх десятках ХІХ ст. для 
«роз’яснювання» фарбованих в один кольор поло-
тен, а навіть в 1930 р. р. в с. Гумниськах Буського 
району.

http://www.etnolog.org.ua

Ірайонах Дрогобицької області, тоді коли зовсім Ірайонах Дрогобицької області, тоді коли зовсім 
немає його на межуючих з ними гірськими раІнемає його на межуючих з ними гірськими ра
йонами Станіславської області, можна припиІйонами Станіславської області, можна припи
сати тій обставині, що через Бойківщину вели Ісати тій обставині, що через Бойківщину вели 
з давна головні торговельні шляхи, що вели з Із давна головні торговельні шляхи, що вели з 
полудня на Київ і сполучали Бойківщину з одІполудня на Київ і сполучали Бойківщину з од
ної сторони з Закарпатською областю, з другої Іної сторони з Закарпатською областю, з другої 
сторони з північноІсторони з північно‑І‑схіІсхі
де вибійництво було значно розвинене.Іде вибійництво було значно розвинене.

Вибійки західних областей бувають ви‑ІВибійки західних областей бувають ви‑
конані в основному двома різними техніками: Іконані в основному двома різними техніками: 

М
джували би існування вибійництва в Чер‑

М
джували би існування вибійництва в Чер‑
нівецькій області, в деяких частинах Терно‑

М
нівецькій області, в деяких частинах Терно‑
пільської області, а саме

М
пільської області, а саме – в р

М
– в районах Товмач, 

М
айонах Товмач, 

Городенка, Заліщиці, Борщів і Снятин, та в 

М
Городенка, Заліщиці, Борщів і Снятин, та в 

дних районах Станіславської об‑

М
дних районах Станіславської об‑

ласті, зокрема в Косівському районі.

М
ласті, зокрема в Косівському районі.

Це пояснюється побутовими умовами, ха‑

М
Це пояснюється побутовими умовами, ха‑

рактером одягу і тим, що в народному ткацтві 

М
рактером одягу і тим, що в народному ткацтві 
на цій території переважала як текстильна Мна цій території переважала як текстильна 
сировина вовна, яка в народному вибійництві Мсировина вовна, яка в народному вибійництві 
ніколи не знаходила ширшого пристосування.Мніколи не знаходила ширшого пристосування.

Особливий розвиток вибійництва в гірських МОсобливий розвиток вибійництва в гірських 
районах Дрогобицької області, тоді коли зовсім Мрайонах Дрогобицької області, тоді коли зовсім 
немає його на межуючих з ними гірськими раМнемає його на межуючих з ними гірськими ра
йонами Станіславської області, можна припиМйонами Станіславської області, можна припи
сати тій обставині, що через Бойківщину вели Мсати тій обставині, що через Бойківщину вели 
з давна головні торговельні шляхи, що вели з Мз давна головні торговельні шляхи, що вели з 
полудня на Київ і сполучали Бойківщину з одМполудня на Київ і сполучали Бойківщину з од
ної сторони з Закарпатською областю, з другої Мної сторони з Закарпатською областю, з другої 

взорів на полотні або папері, з тих дощок, які 

М
взорів на полотні або папері, з тих дощок, які 
були в розпорядженні вибійника. У

М
були в розпорядженні вибійника. У
краще зорганізованих майстернях ХІХМкраще зорганізованих майстернях ХІХ
вали в вибійнях спеціаМвали в вибійнях спеціа

Ф
ст.
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ст.

 дає річевий матеріал музейних збі

Ф
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Ф
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рок. Він охоплює майже всю територію захід

Ф
рок. Він охоплює майже всю територію захід‑

Ф
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них земель. Разом з Закарпатською областю, Фних земель. Разом з Закарпатською областю, 
сцевостей (карта). Фсцевостей (карта).

Немає тільки ніяких даних, які підтвер‑ ФНемає тільки ніяких даних, які підтвер‑
джували би існування вибійництва в Чер‑ Фджували би існування вибійництва в Чер‑
нівецькій області, в деяких частинах Терно‑ Фнівецькій області, в деяких частинах Терно‑

айонах Товмач, Файонах Товмач, 
Городенка, Заліщиці, Борщів і Снятин, та в ФГороденка, Заліщиці, Борщів і Снятин, та в 

ний, нескладний спосіб приладжування фарб 

Ф
ний, нескладний спосіб приладжування фарб 
зробив її особливо сприємливою. Тому навіть 

Ф
зробив її особливо сприємливою. Тому навіть 
після поширення інших технік вибивання, на

Ф
після поширення інших технік вибивання, на
ходила вона при найважчих умовах пристосу‑

Ф
ходила вона при найважчих умовах пристосу‑
вання у кустарному вибійництві.

Ф
вання у кустарному вибійництві.

Обладнання майстерні вибійника, яке стрі

Ф
Обладнання майстерні вибійника, яке стрі

чалося в 30‑их

Ф
чалося в 30‑их рока

Ф
роках (вже в часі занепаду ви

Ф
х (вже в часі занепаду ви

бійництва в західних областях), нпр.Фбійництва в західних областях), нпр.
Болехові, Буську, було дуже просте. Була це ФБолехові, Буську, було дуже просте. Була це 
звичайно невелика кімната або деколи і житлоФзвичайно невелика кімната або деколи і житло
ва кімната сім’ї вибійника, в якій тільки невелиФва кімната сім’ї вибійника, в якій тільки невели
ку частину відведено було для праці вибійника. Фку частину відведено було для праці вибійника. 
Тут приміщений був невеликий стіл, на якому ФТут приміщений був невеликий стіл, на якому 
проходило вибивання, а побіч лава. На долівці Фпроходило вибивання, а побіч лава. На долівці 
вздовж стіни розложені були вибійчані дошки. Фвздовж стіни розложені були вибійчані дошки. 
Над ними на стіні висів «взірник», то є відбитки ФНад ними на стіні висів «взірник», то є відбитки 
взорів на полотні або папері, з тих дощок, які Фвзорів на полотні або папері, з тих дощок, які 
були в розпорядженні вибійника. УФбули в розпорядженні вибійника. У

Е
стороні тканини і звидси назва: зверхнє ви‑

Е
стороні тканини і звидси назва: зверхнє ви‑
бивання. Техніка зверхнього вибивання з усіх 

Е
бивання. Техніка зверхнього вибивання з усіх 
вибійчаних технік найдавніша. В

Е
вибійчаних технік найдавніша. В нар

Е
нар

знайшла вона найширше при

Е
знайшла вона найширше при

стосування. Зайвість особливого обладнання Естосування. Зайвість особливого обладнання 
майстерні, невелика кількість знаряддя, догід‑Емайстерні, невелика кількість знаряддя, догід‑
ний, нескладний спосіб приладжування фарб Ений, нескладний спосіб приладжування фарб 
зробив її особливо сприємливою. Тому навіть Езробив її особливо сприємливою. Тому навіть 
після поширення інших технік вибивання, наЕпісля поширення інших технік вибивання, на‑Е‑
ходила вона при найважчих умовах пристосу‑Еходила вона при найважчих умовах пристосу‑
вання у кустарному вибійництві.Евання у кустарному вибійництві.

Обладнання майстерні вибійника, яке стріЕОбладнання майстерні вибійника, яке стрі
х (вже в часі занепаду виЕх (вже в часі занепаду ви

бійництва в західних областях), нпр.Ебійництва в західних областях), нпр. в ЯвЕв Яв
Болехові, Буську, було дуже просте. Була це ЕБолехові, Буську, було дуже просте. Була це 



70

ISSN 01306936 * Народ На творчість та етНоЛоГія* 1/2016

мотив. Пізніше, для приспішення процесу 
вибивання, виробляли дошки більших розмі‑
рів, що поміщували більшу кількість мотивів 
зглядно рапортів. В західних областях най‑
більше популяр ні були дошки малих розмірів 
(20 х 16 см), приспосіблені до схоплення одною 
рукою *.

Другий тип вибійчаних дощок – це довгі 
дош ки, які при вибиванні займали цілу шири‑
ну полотна (пересічний розмір: один м довжини 
і 18–20 см ширини). Вони є односторонно або 
двосторонно різьблені. Таких дощок вживали 
головно мандрівні вибійники ХІХ і ХХ сторіччя.

Для вибивання орнаменту на замкнених 
площинах, нпр. на хустках, покривалах, зана‑
вісах, вживали дощок колової, овальної чи не‑
правильної форми. Дрібні частини орнаменту 
у вибійчаних дошках заступали іноді метале‑
вими вкладинами у виді вбитих в дошку цвяш‑
ків чи відповідно уформованої мідяної або мо‑
мяжної пластинки.

Крім плоских вибійчаних дощок, вжива‑
ли вибійники у ХVІІІ і ХІХ сторіччі валків, 
з гравірованим орнаментом, ручних, а потім 
зак ріплених в корбу.

Для розпроваджування фарби по дошці 
вживали вибійники «грибиків» («толочок»), то 
є скіряних подущинок прибитих до дощинки з 
держаком. (с. Чолгани Станіславської області).

До виряду вибійника належав ще дерев’яний 
«валок», «курант» і камінна плита, призначені 
для розтирання фарб і 2–3 горщики для при‑
ладжування фарб.

Процес праці при вибиванні зверхньою 
технікою незвичайно простий: Призначене 
до вибивання полотно, звинене у «ковбиці», 
розстелював вибійник одним кінцем на столі, 
за допомогою грибика (толочки) розпрова‑
джував фарбу по вирізьбленій стороні дошки 
і прикладав її до полотна і качав валком або 
тільки прибивав довбенькою (на м’яких сто‑
лах), щоби фарба «імилася» полотна. Повто‑

* Колекція вибійчаних дощок з с.[нерозбір-
ливо] Тернопільської області, в збірках Істор. 
Крає знавчого музею в Тернополі.

ряючи цей процес раз‑за разом, задруковував 
вибійник «цілий стіл». Вибиту частину звивав 
відразу в трубку або перевішував для просуш‑
ки через жердку і розстелював дальшу части‑
ну полотна.

При вибиванні дво і більше барвних ви‑
бійок, вибивали ціле полотно наперед одною 
фарбою, а як просохло, вибивали по черзі 
дальші деталі орнаменту, вживаючи для кож‑
ної барви окрему дошку (вибійки 1930 р. р., 
Жидачівського району).

Зразки вибійок ХVІІІ і ХІХ сторіччя, що 
збереглися в музейних збірках, свідчать, що 
нашим вибійникам відомі були різні склад‑
ні технічні засоби, що ними розпоряджало 
на той час європейське вибійництво, а саме: 
техніка многобарвних друків, де для кожної 
барви орнаменту вживалася окрема вибійчана 
дош ка, техніка «надруків», з кладенням ясної 
фарби на темному фоні, виконування і при‑
стосовування різного виду вибійчаних форм і 
складні способи приладжування фарб.

З текстильних матеріалів вживалися в 
техніці зверхнього вибивання головно льняні 
або конопляні полотна. З барвників ужива‑
лися виключно природні фарби: земні, рос‑
линні або тваринні. Щойно після 20‑их років 
минулого сторіччя стали вживати для вибійок 
синтетичні барвники. Чорну фарбу для давних 
зверхніх вибійок приготовляли вибійники зі 
сажі шпилькових дерев, цеглову – з киновару  
або мішанини паленої охри і сурику, синю – 
з мішанини індига і свинцевого білила, а чер‑
вону – з місцевої породи комахи – «червцю» 
або привізної кошенілі. Фарби розтирали на 
покості, який самі виварювали з льняної олії.

Значно менше популярні в народному ви‑
бійництві на західних землях вибійки, викона‑
ні технікою резервного вибивання.

При резервному вибиванні або т. зв. «кубо‑
вій» техніці вибивали вибійники узори на тка‑
нині також за допомогою різьблених дощок, 
однак не фарбою, а спеціально приготованою 
масою, т. зв. «набійкою» або «вапном». Вапно, 
подібно як віск у писанковій техніці, служило 
тут за резерваж. Вибите вапном полотно фар‑
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Архівні матеріали

бували у фарб’яних «купелях». Тло приймало 
тоді колір барвника, а місця, вкриті вапном, 
оставали незабарвлені. Після фарблення «від‑
квашували» вибійку, т. є. усували вапно, по‑
локали, сушили його і гладили. Вибійки ці 
мали забарвлене тло, а орнамент – природної 
краски тканини. Назва цієї техніки походить 
від спеціального способу приладжування фарб 
і процесу фарблення, що переводили у великих 
бочках – «кубах». Фарбували переважно на 
синьо – індигом.

Вибійників, що користувалися тією техні‑
кою називали «синильниками».

Резервне вибивання вимагало значно пов‑
нішого обладнання майстерні вибійника, за‑
безпечення приладдям, потрібним для фарбу‑
вання, і тому в мандрівному вибійництві воно 
не практикувалось.

В майстерні такого вибійника, крім прила‑
дів, які вживаються при зверхньому вибиван‑
ні, були ще прилади необхідні для фарбуван‑
ня: дерев’яний куб, горшки, ведро і кадки для 
приладжування фарб, «баран» («колесо») для 
завішування полотна після фарбування, кад‑
ки для полокання і «відквашування» вибійок і 
жердки для сушення.

Для кубових вибійок до половини 
ХVІІІ сторіччя вживали вибійники виключно 
льняних полотен. В ХІХ ст. все більше ста‑
ли входити в ужиття бавовняні тканини. За‑
вдяки легкому сприйманню барвника, вони 
швидко принялися в кубовому вибійництві. Як 
барвник, передове місце в цій техніці зайняв 
привіз ний барвник – індиго.

Техніка резервного вибивання, як вказує 
характер вибійок, знаряддя, а також літера‑
турні матеріали, відома була в Рівенській, 
Волинській і Тернопільській областях. В не‑
великому засягу виступає вона теж у Львів‑
ській області, в Городокському районі. Цікаві 
зразки вибійок, вибиваних резервною техні‑
кою, зберігаються у Львівському Етногра‑
фічному музею АН УРСР; колекція вибій‑
чаних дощок, що вживалися для цієї техніки, 
знаходяться в Історико‑Краєзнавчому музею 
в Тернополі.

Народні вибійки зберегли в свойому орна‑
менті старовинні і дуже характерні риси на‑
родного мистецтва.

Вибійчаний орнамент обумовлений харак‑
тером рисунку, виритого на вибійчаній дошці. 
В вибійчаному орнаменті стрічаємо мотиви, 
які виступають у предметах народного побуту, 
прикрашених різьбою або випалених за допо‑
могою металевих стемплів, що часто виступає 
у бондарських виробах Косівського району. 
В давніших зразках рослинного орнаменту 
стрічаємо риси типово‑дереворитного орна‑
менту, що нагадує орнамент давних грав’юр. 
У пізніших вибійках, з введенням у вибійчане 
виробництво нових технік і заміною дерев’яних 
форм новими металевими формами, змінявся 
характер орнаменту. Рисунок дрібнів, втра‑
чав свою простоту, графічність і розвивався по 
лінії натуралізації форм і зближення до орна‑
ментики вишивок – гаптів, взорчасто‑тканих 
матеріалів. Крім тих елементів стрічається в 
орнаментиці мотиви, зачерпнуті з окружаючої 
природи.

Орнамент народних вибійок багатий в ком‑
позиційні розв’язки. В стилізації рослинного 
орнаменту на вибійках живо зарисовуються 
територіальні особливості. Під тим оглядом 
окрему групу являють собою вибійки Яворів‑
ського району з буйними квітовими мотива‑
ми, вибійки Турківського району Дрогобиць‑
кої області о примітивнім рисунку мотивів на 
чорному тлі, рослинні, з тонко розробленою 
площиною рисунку вибійки північно‑західних 
районів Дрогобицької області, що нагадують 
кружева, і вкінці виконані резервною технікою 
вибійки Тернопільського району.

Подібно як у вишивках, писанках чи інших 
предметах народного мистецтва, на яких віками 
переховувалися ті самі узори, так теж і у вибійці 
для означення окремих видів орнаменту, згляд‑
но мотивів, викував народ окремі назви. Назви 
ці відносяться до значення даного мотиву («зір‑
ки», «решітка», «колоски», «барвінок»), другі 
назви означають техніку виконання («дубель‑
тівка», «дротаня»), інші вказують на теренове 
походження («забескидська», «устрицька», 
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Ішвидко принялися в кубовому вибійництві. Як Ішвидко принялися в кубовому вибійництві. Як 
барвник, передове місце в цій техніці зайняв Ібарвник, передове місце в цій техніці зайняв 
привізІпривізний бІний б

Техніка резервного вибивання, як вказує ІТехніка резервного вибивання, як вказує 
характер вибійок, знаряддя, а також літераІхарактер вибійок, знаряддя, а також літера
турні матеріали, відома була в Рівенській, Ітурні матеріали, відома була в Рівенській, 
Волинській і Тернопільській областях. ВІВолинській і Тернопільській областях. В
ве Івеликому засягу виступає вона теж у ЛьвівІликому засягу виступає вона теж у Львів
ській області, в Городокському районі. Цікаві Іській області, в Городокському районі. Цікаві 
зразки вибійок, вибиваних резервною техніІзразки вибійок, вибиваних резервною техні
кою, зберігаються у Львівському ЕтнограІкою, зберігаються у Львівському Етногра

М
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ні, були ще прилади необхідні для фарбуван‑

М
ні, були ще прилади необхідні для фарбуван‑
ня: дерев’яний куб, горшки, ведро і кадки для 
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ня: дерев’яний куб, горшки, ведро і кадки для 
приладжування фарб, «баран» («колесо») для 
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приладжування фарб, «баран» («колесо») для 
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ки для полокання і «відквашування» вибійок і 
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ки для полокання і «відквашування» вибійок і 
жердки для сушення.
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Для кубових вибійок до половини 
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ХVІІІ МХVІІІ сто Мсторіччя вживали вибійники виключно Мріччя вживали вибійники виключно 
льняних полотен. ВМльняних полотен. В ХІХМХІХ ст. Мст. все більше ста‑Мвсе більше ста‑
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стерні такого вибійника, крім прила‑ Фстерні такого вибійника, крім прила‑
дів, які вживаються при зверхньому вибиван‑ Фдів, які вживаються при зверхньому вибиван‑
ні, були ще прилади необхідні для фарбуван‑ Фні, були ще прилади необхідні для фарбуван‑
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менту, що нагадує орнамент давних грав’юр. 
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природи.Фприроди.
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які виступають у предметах народного побуту, 
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прикрашених різьбою або випалених за допо‑Еприкрашених різьбою або випалених за допо‑
могою металевих стемплів, що часто виступає Емогою металевих стемплів, що часто виступає 
у бондарських виробах Косівського району. Еу бондарських виробах Косівського району. 

ніших зразках рослинного орнаменту Еніших зразках рослинного орнаменту 
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«угорська») або на спосіб розміщення мотивів 
на площині («тісничка», «розскакуванка»).

В композиції орнаменту на метрових вибій‑
ках, призначених головно для виготови одягу, 
виступає найчастіше смугастий, рідше шах‑
матний чи вільний уклад. Вибійки з замкне‑
ними композиціями стрічаються на хустках, 
рушниках, покривалах.

Тло у вибійках, виконаних технікою зверх‑
нього вибивання, найчастіше біле, в кубових 
вибійках, як правило, закрашене. Більші пло‑
щини тла заповнені іншими дрібними ритмічно 
розсіяними кратками або сіткою тонких черток 
(район Болехів).

Асортимент виробів з вибійки з ХVІІІ і 
ХІХ ст., як можна ствердити на основі літера‑
тури і музейних експонатів, був доволі широкий. 
Належав він до побуту села і міста, до одягу жі‑
ночого і чоловічого. З жіночого одягу зустрічаємо 
спідниці, запаски, хустки на голову, з чоловічого 
одягу – кабати, блюзки і штани. В домашній 
обстановці вибійка служила на наволочки до по‑
душок (Рава Руська), рушники (Тернопільська 
область), скатерки. Вибійка застосовувалася теж 
в культовому побуті – на церковних ризах (три‑
барвні вибійчані ризи з Яворова); бували теж 
ікони, вибивані на полотні. У панському побуті 
до половини ХІХ сторіччя користувалися руч‑
ною вибійкою для обиття стін.

В 1930 роках утримувалася вибійка тіль‑
ки як одяг незаможного сільського населення. 
Щоби здешевити свої вироби, вибійники ви‑
конували вибійки тільки в один кольор.

Ручне вибійництво як виробництво тканин 
широкого вжитку на цей час віджило, його міс‑
це зайняло машинове печатання тканин. Але 
приклади останнього десятка літ доводять, що 
в деяких ділянках ручна вибійка виправдовує 
себе і нині, – це ділянка художньої промисло‑
вості і декоративного мистецтва.

Роки 1939–41 – це роки повного занепаду 
вибійництва на західних землях.

Коли зараз в західних областях ручне ви‑
бивання тканин майже зовсім припинилося, 
то у східних областях Української РСР і в 
Російській РФСР присвячується йому багато 

уваги. Ідуть старання в напрямі заступлення 
давних примітивних способів вибивання нови‑
ми технічними засобами і методами, з метою 
використати ширше ручно вибивану тканину 
в ділянці художньої промисловості. Роботу 
в цьому напрямі підняв Сектор Художньої 
Промисловості при Академії Архітектури в 
Київі, зорганізував роботу по дослідам технік 
і орнаментики вибійок, організував виставки, 
де в проектах до нового інтеріеру пристосовано 
вибійку для занавіс та покриття мебелі.

Практичну роботу в напрямі введення но‑
вих технічних засобів і методів в ручному ви‑
биванні ведуть експериментальні майстерні 
при Ін‑тах Художньої промисловості в Моск‑
ві, пристосовуючи вибивання по трафарету. 
Деякі спроби в цьому напрямі започатковано 
в останніх роках і в західних областях, а саме: 
в Ін‑ті Прикладного мистецтва у Львові і арті‑
лі ім. Федьковича в Чернівцях.

Нові паростки вибійництва зазначуються 
не лише в ділянці техніки, але ще сильніше ви‑
ступають в асортименті та в тематиці орнамен‑
ту вибійки.

Помітний зворот до виробу поштучних вибі‑
йок. Деякі види тих виробів, особливо коврики, 
скатерті, хусточки та відрізи на жіночий і дитя‑
чий одяг, стали поширюватися в останніх роках 
в міському побуті у західних областях України.

Сучасне ручне вибійництво, оперте на ху‑
дожній спадщині народньої вибійки, є джере‑
лом, з якого черпають проекти для машинового 
печатання тканин передові текстильні фабрики.

Види народних тканин
Перевага льону, коноплі та вовни, як 

основ ної текстильної сировини на західних 
землях, створила природні умови для розвит‑
ку виробництва льняних конопляних та вов‑
няних тканин.

В льняному ткацтві передове місце зайняло 
виробництво полотна, між вовняними вироба‑
ми – виробництво сукна.

Про виробництво полотна і сукна вже в ран‑
ній добі Київської Русі дають відомості численні 
літописні джерела. Наскільки загально поши‑
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ІЩоби здешевити свої вироби, вибійники ви‑ІЩоби здешевити свої вироби, вибійники ви‑
конували вибійки тільки в один кольор.Іконували вибійки тільки в один кольор.

Ручне вибійництво як виробництво тканин ІРучне вибійництво як виробництво тканин 
широкого вжитку на цей час віджило, його міс‑Іширокого вжитку на цей час віджило, його міс‑
це зайняло машинове печатання тканин. Але Іце зайняло машинове печатання тканин. Але 
приклади останнього десятка літ доводять, що Іприклади останнього десятка літ доводять, що 
в деяких ділянках ручна вибійка виправдовує Ів деяких ділянках ручна вибійка виправдовує 
себе і нині,Ісебе і нині, – це І– це ділянка художньої промисло‑Іділянка художньої промисло‑
вості і декоративного мистецтва.Івості і декоративного мистецтва.

Роки 1939–41ІРоки 1939–41
вибійництва на західних землях.Івибійництва на західних землях.
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Архівні матеріали

реним і характерним зайняттям для населення 
України було виробництво льняних та вовняних 
тканин, свідчать про те й згадки іноземних по‑
дорожників ХІІІ і ХVІІ ст. Рубриквиса і Бо‑
пляна, а зокрема Вердума, який в 1670–72 р. р. 
побував на західних землях України, який в 
описах побуту населення України підносить, що 
в Україні «жінки прядуть лен і вовну та тчуть 
для свого вжитку полотно і сукно».

Крім цих двох основних ділянок народного 
ткацтва, тобто виробу полотна і сукна, згаду‑
ються в літописах ще і інші види ткацьких ви‑
робів: рушники, «скатерки», «обруси», «пла‑
ти», «полавочники», «неводи», «брадники», 
«сіжи», «діли», «вітрила».

Під впливом відмінних кліматичних і по‑
бутових умовин створювались в побуті і інші 
типи тканин, характерні тільки для деяких 
територіальних засягів. І так, нпр. у гірських, 
багатих на вовну, Карпатських теренах поши‑
рився вовняний, довговолосий «ліжник», неві‑
домий зовсім в інших околицях, а в околицях, 
положених здовж Дністра, – тонкі, узорно‑
ткані вовняні «опинки» («обгортки»), в північ‑
них районах Волинської області розвинулось 
виробництво льняної, декоративної тканини, 
а в Скалатському, Сокальському і сусідних ра‑
йонах, багатих в добірні конопляні волокна, – 
виробництво тканин сільськогосподарського і 
технічного призначення.

Значний вплив на скристалізування окре‑
мих видів ткацьких виробів мали суспільно‑
економічні умови, серед яких в даний період 
розвивалося виробництво і зв’язаний з тим 
тип ткацького знаряддя, а навіть вплив моди, 
інспірованої різними зовнішними умовами чи 
окремими одиницями.

Усі ті чинники обумовлювали характер тка‑
нини, її структуру, художне оформлення і асор‑
тимент, створювали догідні услівя або противно 
обмежували широкі маси в можливостях корис‑
туватися таким чи іншим видом тканини.

Полотно. Перше місце по кількості про‑
дукції і засягу виробництва займає в народ‑
ному ткацтві західних областей виробництво 
полотна.

Археологічні матеріали і літописні джерела 
дають чи мало свідоцтв сильно розвинутого ви‑
робництва тканин з льону і коноплі. З «Устави» 
Ярослава видно, що виріб полотна з льону був 
загально розповсюджений серед населення і 
вважався за працю потрібну і гідну.

Виробництво полотна мало важливе зна‑
чення в господарському житті населення Украї ни 
і в бюджеті кожної сім’ї зокрема. Полотна –  
це були народні валюти, в яких село складало 
свої ощадності. В полотнах складали матері 
придане для своїх дочок, воно вважалося мі‑
рою заможності.

Полотна виробляли в різних видах і для 
різних цілей. В першу чергу використовували‑
ся льняні і конопляні полотна по всій території 
західних областей для виготови одягу чоло‑
вічого і жіночого, щоденного і празничного, 
літнього, а подекуди і зимового. Льняні, а ще 
в більшій мірі конопляні полотна, вживалися 
теж для предметів хатнього обладнання і різ‑
них предметів технічного вжитку.

Як домашнє виробництво, зв’язане з приго‑
туванням одягу для сім’ї, ткання полотна було в 
часах натурального господарства в руках жінок. 
Щойно як професійне виробництво стало зай‑
няттям чоловіків. Як професійне ремесло опер‑
ло воно свій розвиток о цехові організації. Між 
ткачами, що ткали полотна, згадуються з того 
часу спеціалісти – «рушникарі», «наметники».

З виробу полотен відомі вже в ХІV–ХV ст. 
міста Самбір, Львів, Сокаль, а Закарпатської 
області – Бардіїв і Пряшів. В ХІХ ст., крім 
згаданих міст, вибивається на західних окраї‑
нах своїми знаменитими полотнами м. Корчин. 
В тому часі працювало в Корчині кілька со‑
ток ткачів. Деякі вироби того часу, а особливо 
Корчинські тонкі, взористо ткані – «дамасо‑
вані» обруси, «димки» і Чернівецький «бурун‑
чук», були широко відомі і за межами краю.

Все ж таки по кількості продукції полотен 
перше місце займали в ручному ткацтві домо‑
робні сільські полотна. Про розміри вироб‑
ництва того часу говорить факт, що до поч. 
ХХ ст. воно безконкуренційно заспокоювало 
всі потреби села в ділянці білизняної тканини. 

http://www.etnolog.org.ua
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Доморобні полотна виробляли з чистої льняної, 
чисто конопляної або мішаної пряжі. Найкращі 
якісно конопляні полотна, так зв. «поскінні» 
(«плоскінні») (з першого збору коноплі, з осін‑
нього волокна), вживали на сорочки, обруси, 
рушники. Другий сорт – «матірне полотно» 
(з волокон другого збору – «матірки»), ви‑
користовували на простирала, плахти, гірший 
сорт рушників – «на втирки» і верети.

Добірні льняні полотна виробляли в пів‑
нічних районах Волинської і в окремих райо‑
нах Тернопільської областей. Поруч них ви‑
ступає багатий асортимент полотен з мішаних 
волокон, які находять пристосування в різних 
предметах сільськогосподарського і технічного 
призначення.

Полотна з домішкою привізної бавовняної 
пряжі стали ткати щойно в 1900–10 р. р. Вони 
відомі під назвою «бомбак». Між ними на окре‑
му увагу заслуговує буковинський «бурунчук».

За народними стандартами, грубість домо‑
робних полотен означують кількістю повісм, що 
складається на основу для даної ширини полот‑
на. Полотно зі середньо грубої пряжі, якої іде, 
нпр., 12 повісм на ширину полотна, називають 
«дванайцяткою». Вищі номери, нпр. «чотирнай‑
цятка», «п’ятнайцятка» і вищі від них номери, 
означають ще тонші види полотна. Найтонше 
полотно, яке тчуть на доморобних станках, – 
це «дванайцятка». Таке полотно вживали на 
перемітки і тонкі сорочки. Тонкі полотна нази‑
вають загально «гребінними» або «згрібними» 
(з прядива чесаного гребенем). Грубші полотна, 
включно до «сімки», називають «валовиною», 
«міховиною», «веретиною» (фото).

Крім цих означень, виступають в народній 
ткацькій термінології ще назви, що відносять‑
ся до самого виробу полотна:

«Повісмо просте тонке» – це полотно, 
в якому основа і поробок з найкращого сорта 
пряжі, ткане простим переплетенням на дво‑
стінних ремізках. Його вживають на сорочки 
(район Стрий Дрогобицької області).

«Повісмо просте грубе» – це грубше по‑
лотно, основа в ньому з тонкого прядива, 
поробок – з грубшої (другого сорта) пряжі, 

пере плетення – просте. З нього шиють шта‑
ни, спідниці, запаски, каптани, «кацабайки», 
зокрема вживають для вибійки.

«Товстина» – найгрубше полотно, виткане 
з ІІ і ІІІ сорта пряжі, простим переплетенням. 
Його вживали в сільському господарстві на кра‑
щі сорти міхів (на муку) і буденні робочі одяги.

«Міховина», як вказує сама назва, – це 
полотна гіршого сорта, що вживаються пере‑
важно на гіршого сорта міхи, вереньки, плах‑
ти і т. п. Основа в ньому з грубого клоччя (ІІІ 
сорта), поробок з клоччя (ІV сорта).

Доморобні полотна ткалися на тих самих  
2‑ або 4 ремізних станках, що вживалися для 
виробу також інших видів тканин. Ширина 
цих полотен, обумовлена будовою ткацько‑
го станка, не переступає ширини 80 см. Цей 
розмір характерний для всіх типів давніших 
народних тканин. Ширші розміром полотна 
появляються з того часу, як починається ви‑
робництво для міста. Вони походять вже пере‑
важно з мануфактурних ткалень.

Для прикрашення білої площини полотна, 
на якій живо відзначується рисунок перепле‑
тення, застосовують народні ткачі різнома‑
нітні види переплітання ниток. Побіч дрібної 
сітки, яку дає просте «полотенне» схрещення 
ниток основи і поробка, бачимо на домороб‑
них полотнах рисунки у виді скісних полосок, 
прямокутних чи ромбових квіток, що відо‑
мі під назвою «чиноватого», «косичастого», 
«кружчастого» ткання. Зокрема характерну 
гру ліній дає переплетення Буковинських по‑
лотен – «бурунчуку». Вони замітні тим, що 
ткані простим полотенним переплетенням і 
тільки завдяки спеціальному способові скру‑
чування ниток мають рисунок переплетення, 
що нагадує «кружчасте» переплетення.

Про стан і розміри виробництва тієї най‑
багатшої ділянки ручного ткацтва на захід‑
них землях не маємо даних, що давали б його 
пов ну характеристику. Найповніші відомості, 
що відносяться до територій, які обіймають 
сьогодня Львівська, Станіславська, Терно‑
пільська, Дрогобицька області, дають статис‑
тичні матеріали міністерства промисловості і 
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включно до «сімки», називають «валовиною», Івключно до «сімки», називають «валовиною», 
«міховиною», «веретиною»І«міховиною», «веретиною»

Крім цих означень, виступають в народній ІКрім цих означень, виступають в народній 
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му увагу заслуговує буковинський «бурунчук».

М
му увагу заслуговує буковинський «бурунчук».

За народними стандартами, грубість домо

М
За народними стандартами, грубість домо

робних полотен означують кількістю повісм, що 

М
робних полотен означують кількістю повісм, що 
складається на основу для даної ширини полот
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Архівні матеріали

торгівлі у Варшаві за 1927 р., а для нинішньої 
Рівенської і Волинської областей матеріали за 
1929 р. За цими даними в 1930 р. р. головні 
центри, де вироблялись полотна були: (Карта).

Уяву про те, як великих розмірів досягнуло ви‑
робництво полотна у східних районах Кам’янець‑
Подільської і суміжних областей, дають цифрові 
дані, подані Н. Трофимовим про стан ткацтва на 
Поділлі за 1912 р. В тому часі було на згаданій 
території 37 ткацьких верстатів з 51 робітниками. 
Ними вироблено було в тому часі 15 тис. метрів 
полотна, 750 м рядна, 540 рушників, 470 скатер‑
тей і інших виробів, що разом давало 21 500 м 
різних тканин. Коли взяти на увагу, що на ціло‑
му Поділлі було тоді 41 903 ткачів, то на цілому 
Поділлі вироблялося річно приблизно 17 міліонів 
ризних ткацьких виробів, в тому самого полот‑
на – приблизно 12 міліонів метрів.

Щодо збуту виробів, то полотна виробляли 
головно для власних потреб і для замовників, 
які звичайно доставляли власну пряжу. Інші 
вироби, як рушники, скатерки, виробляли теж 
на продаж.

Сукно. Домашне виробництво сукна най‑
кращого розвитку досягнуло в гірських і під‑
гірських районах Станіславської області, на 
рівнинних теренах Кам’янець‑Подільської, 
Тернопільської і Рівенської областей та в пів‑
нічних районах Волинської області.

Сукна виробляли для різноманітних потреб. 
Їх ткали на тих самих станках, на яких вироб‑
ляли полотна, з тою тільки різницею, що від‑
повідно до грубості вовняної пряжі, підбирали 
нищі номера берд, з ширшими комірками. Для 
виробу сукна вживали в домашному виробницт‑
ві переважно пряжі натуральної барви волокон. 
В північних районах Волинської області на те‑
рені Полісся переважали сукна з білої вовни, 
в околицях Жаб’я в Косівському районі вжива‑
лися давніше сукна, крашені на яркий червоний 
кольор. В інших районах Станіславської області 
і в других областях переважають сукна корич‑
невої, сірої і чорної вовни. Найкращі сукна, 
чис то чорної барви, виробляли з вовни молодих 
однорічних овець. Їх називали «мицьковими 
сукнами». Сукна такі м’які, тонкі найвище ціни‑

лися. Сукна ткані простим, деколи чиноватим 
переплетенням. Після того як знімуть сукно зі 
станка, воно рідке, тверде і без суцільного за‑
барвлення. Щоби зробити його придатним до 
вжитку, піддавали його викінчувальним про‑
цесам: дубили і «піхали» («били») у ступах руч‑
них, ніжних або у фолюшах, при водних плинах. 
Під час тих процесів сукно густіло і набирало 
кращого вигляду. (гл. розд. фолювання).

Залежно від способів скручення вовняної 
пряжі і викінчення, сукна виступають в народ‑
них одягах більш гладкі, волосисті або вузлико‑
ваті сукна. В місцевостях, де менше плекають 
овець, виробляють сукна з мішаної пряжі: з ко‑
нопляної основи і вовняного поробка. Такі сукна 
рідші і менш трівкі у ужитті. Їх називають «пор‑
тяними сукнами» («портянкою», «партовиною») 
у відрізненні від сукна «посуконного», в якому і 
основа, і поробок з вовни. В північних районах 
Волинської області виробляли сукна з доміш‑
кою бавовняної пряжі, так зв. шевйотові само‑
ткани. Вони вживалися місцевим населенням 
на спідниці, кафтани і другий одяг. Сукна такі 
тверді, міняться часто двома барвами: фіоле‑
том і зеленю, фіолетом і червоним, коричневими 
або синіми відтінками. Вони трівкі і ефектовні. 
В 1930 р. р. мали вони великий попит на місько‑
му ринку і вживалися для покриття мебелі.

Міщанські одяги ХІХ ст. – капоти, жу‑
пани, серм’яги і свитки – вказують, що побіч 
грубших доморобних видів сукна були в ужит‑
ті тонкі, м’які, високоякісні сукна, крашені в 
різні кольори і відтінки. Вони свідчать, що на‑
шим суконникам відомі були складні способи 
трівкого фарбування вовни «в пряжі» і «в по‑
лотні», а також кращі способи викінчування, 
то є валяння і начісування сукна.

Велика заслуга у технічному удосконален‑
ні суконного виробництва належить цеховим 
ткацьким організаціям, в яких вже в ХVІ ст. 
окремими групами виступали «суконники» – 
«сукнарі». В ХVІ ст. існували такі цехи на 
Поділлі, в Кам’янці, Межибожі, Сатанові, 
Дунаївцях і інших місцевостях.

З 1567 р. є відомості про окремий цех су‑
конників в Бардієві, в Закарпатській області. 
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З ХV ст. є звістки про існування ткальні сук‑
на і фолюта в Сокалі. На початку ХVІ ст. до‑
сконало просперувала міська ткальня сукна в 
Рогатині, з якої доходи, як свідчить привілей 
даний місту в 1539 р., мали вживатися на укріп‑
лення міста. Ця ткальня перетривала ще до 
поч. ХХ ст. В ХVІ ст. крім тих були ще відомі 
ткальні в Буську і Кам’янці (Львівської області).  
Найбільший розвиток суконництва припадає на 
ХVІІ ст. Воно базувалося в тому часі головно на  
ручному домашньому виробництві. В ХVІІІ ст. 
і до половини ХІХ ст. помітний великий ріст ма‑
нуфактурних суконних майстерень на Поділлі, 
в нинійшній Волинській, Рівенській і Кам’янець‑
Подільській областях. З того часу відомі ману‑
фактурні майстерні в Залівцях (де продукували 
більше 2000 шт. сукна річно), в Мінківцях, Де‑
ражні, Ярмолинцях. Більшість цих мануфактур‑
них майстерень належала поміщикам. По скіль‑
ки були вони дуже рентовними підприємствами, 
число їх швидко зростало, тимбільш, що власни‑
ки, користуючися розвиненим місцевим домаш‑
ним ткацьким промислом по селах, без трудно‑
щів находили на місцях для своїх майстерень 
добрих і дешевих робітників. Привабливі зиски 
були причиною напливу на Поділля великої кіль‑
кості колоністів‑чужинців, які закладали фабри‑
ки для виробу сукна і експлуатували місцевих 
ткачів‑суконників. Багато було їх в Рівенському і 
Острозькому районах. Одні з найбільших були в 
Горохові, де продукували біля 6000 м сукна річ‑
но, і в Словуті, де працювало 504 ткачів, в тому 
числі 33 місцевих селян. Після знесення кріпац‑
тва, і в зв’язку з цим з пониженням дохідливості 
підприємств і зі зростом великої фабричної про‑
мисловості, число цих підприємств маліло.

Основою суконної продукції до кінця 
ХІХ ст. все ж таки було домашне селянське і 
міське професійне виробництво. Про його стан 
і розміри має мо тільки відірвані відомості. Вони 
відносяться до останніх років перед першою 
світовою війною і дають статистичний матеріал 
до розвитку виробництва сукна на Поділлі. За 
цими даними, поданими Подільським земством, 
в 1913 р. на цілій території Поділля занятих було 
ткацтвом 33 511 господарств з 41 903 робітника‑

ми, які на загальне число 17 міл. м ткацьких ви‑
робів виробляли річно коло 4 міл. м сукна.

Відносно других теренів західних земель, 
за станом за 1927 р. р., дають відомості зве‑
дення міністерства промисловості і торгівлі у 
Варшаві.

Головні центри суконного виробництва 
були в області: Станіславській, в районах: 

Богородчанському, Снятинському (село 
Трійця, Волшаківці) в Турківському, Товмач‑
ському, Жидачівському;

В Львівській області в районах:
Сокальському, Жовківському,
В Тернопільській області в районах:
Борщівському, Бережанському, Гусятин‑

ському, Кам’янко‑Буському, Радехівському, 
Заліщицькому, Збаражському (с. Мільно і 
Тростянець), Зборівському.

Зараз головними осередками, де побіч ки‑
лимарства і ділянок льняного ткацтва ведеться 
і виробництво сукна, є Косів (артіль ім. Шев‑
ченка), Глиняни (артіль «Перемога»), Чернів‑
ці (артіль ім. Федьковича), Стоянів (комбінат 
ім. «30 Жовтня»).

Поштучні народні тканини
Побіч метрових тканин, що мають більш за‑

гальне призначення, багату групу народних тка‑
нин дають поштучні тканини. Серед них перева‑
жають одягові тканини і вироби, що служать [в] 
обладнанні житла. В більшій мірі чим інші тка‑
нини відбивають вони особливості, притаманні 
певним територіальним засягам. В техніці ткан‑
ня, формі, характері орнаментальних форм і роз‑
плануванні орнаментальної площини заховали 
вони деякі характерні риси, що сягають давних 
ткацьких традицій. В багатому асортименті тих 
тканин вирізнюються чоловічі і жіночі пояси, жі‑
ночі поясні одягові тканини – запаски, обгортки 
(опинки), спідниці, бесаги і дзьобенки (тайстри). 
З тканин хатнього обладнання – скатерки, ве‑
рети, рушники, наволочки на подушки.

Пояси. Сама назва «пояс», як зауважують 
деякі етнографи, відносилася первісно виключно 
до вовняних поясів, тоді коли скіряні називали 
«ременями», «чересами». Вовняні пояси назива‑
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підприємств і зі зростом великої фабричної проІпідприємств і зі зростом великої фабричної про
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ють теж «попружками», «крайками», «окрайка‑
ми» (Станіславська область), «боярками» (Чер‑
нівецька область) або прямо «поясами». Давну 
традицію вовняних поясів підтверджує примі‑
тивність знаряддя, яке до сьогодня заховалося в 
багатьох околицях при виробі поясів: (ничильни‑
яні кросенця, табличкові кросенця).

За технікою виконання, розмірами, кольо‑
ритом і орнаментом вони незвичайно різно‑
манітні.

Окрему групу дають пояси Волинської, Рі‑
венської і північно‑східні райони Львівської 
областей. По розмірам зустрічаються вузькі, 
4–6 см, пояси, але переважають широкі, що до‑
ходять шириною 20–30 см. Вони бувають так 
довгі, що даються овинути кілька разів кругом 
талії. На кінцях прикрашені вони багатими то‑
роками узорно пов’язаними. Орнамент уложений 
поздовжними смугами. В колориті переважають 
теплі кольори, головно червоні, як основна барва 
тла. Ця краска чергується з різними відтінками 
гладких смуг в зелених, синіх кольорах або з 
різно барвними узорно тканими полосками. Чо‑
ловічі пояси мають звичайно суцільний кольор, 
жіночі ткані взористо з великим багатством ко‑
льорів. Мотиви орнаменту на поясах мають свої 
назви, нпр. «конопельки», «копитця» і ін.

Найстарші пояси – виконані технікою пле‑
тення, пізніші – ткацькою технікою. В техніці 
плетення виступає тільки одна група ниток – 
нитки основи, а немає зовсім поробка. Шляхом 
взаємного оплітання закріплених побіч себе ни‑
ток дістають розтяжку, сітчату плетінку, в од‑
ному кольорі або, якщо зіставлено побіч себе 
групу ниток різного кольору, – різнобарвну 
плетінку, в мінливі, поздовжні смуги. Ця тех‑
ніка нагадує способи плетення, які стрічаємо 
на старовинних плетених з льняних ниток жі‑
ночих очіпках. Пояси, виконані тією технікою, 
називають «браними» поясами. Крім сітчастих 
плетених поясів виступають ще в Рівенській, 
Тернопільській і Львівській областях пояси ви‑
конані «косичасто[ю]» технікою плетення. При 
плетенні тих поясів нитки – «поплітки» – на‑
силюють на шнурок і прикріплюють до лави або 
стола, а другі вільні кінці, щоби не плутались 

в часі роботи, звивають на коротких патичках. 
Залежно від кількості «попліток» і барвного 
зіставлення дістають плетінку рідшу або гус‑
тішу, більше суцільну, в сітчастому плетенні,  
з рисунком в виді перетинаючихся по діагона‑
лі жмутків ниток, в однобарвні або різнобарвні 
полоски.

Окрему групу під оглядом композиції орна‑
менту дають пояси Борщівського, Городенсько‑
го районів. Вони виконані технікою ткання, на 
рамових кроснах або звичайних горизонтальних 
ткацьких станках. Середна частина пояса витка‑
на звичайно в одній красці, переважно чорній або 
червоній, чиноватим переплетенням. Кінці поясів 
з багатим різнобарвним орнаментом, в поперечні 
узорні смуги або з переборним узором. Найба‑
гатшу під оглядом орнаментики групу творять 
пояси Косівського р‑ну і пояси Вижницького і 
Садгірського районів. Вони виконані технікою 
ткання. При різнобарвному зіставленні ниток 
основи і однобарвному поробку, орнамент на тих 
поясах розвивається поздовжними смугами або 
поділений поперечними лініями на прямокутні 
поля, що заповнюються мотивами в виді ромбів, 
трикутників, квадратів. В колориті переважають 
відтінки теплих кольорів – червоних, жовтих і 
помаранчевих, з додатком чорної і зеленої.

Скромні під оглядом орнаменту, але цікаві 
технікою виконання, є пояси Перегінського і 
Долинського районів. Серед них переважають 
однобарвні пояси в темних красках, переважно 
коричневі, або і натурального кольору вовни. 
Під технічним оглядом представляють різні ва‑
ріанти хрестової і косичастої техніки плетення *.

Запаски і опинки. Запаски – це поштуч‑
ні одягові тканини з групи поясних одягів, ха‑
рактерні для Карпатських районів, Станіслав‑
ської, Чернівецької і Закарпатської областей. 
Їх тчуть в означених розмірах, з захованням 

* Масовий виріб гуцульських поясів, розчис-
лений на збут серед літників в курортних міс-
цевостях Гуцульщини, відбився від’ємно на тех-
ніці і художній вартості тих тканин. В останніх 
до воєнних роках ткали їх масово на Жаккардів-
ських станках в Косівських ткальнях і збаналізу-
вали цей тип тканини. (Фото).
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гладких смуг в зелених, синіх кольорах або з 

ними узорно тканими полосками. Чо
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ними узорно тканими полосками. Чо

ловічі пояси мають звичайно суцільний кольор, 
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ловічі пояси мають звичайно суцільний кольор, 
жіночі ткані взористо з великим багатством ко
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жіночі ткані взористо з великим багатством ко‑

М
‑

льорів. Мотиви орнаменту на поясах мають свої 
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льорів. Мотиви орнаменту на поясах мають свої 
назви, нпр.
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назви, нпр. «к

М
«конопельки», «копитця» і ін.
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онопельки», «копитця» і ін.

Найстарші поясиМНайстарші пояси – виМ– виконані технікою плеМконані технікою пле‑М‑
тення, пізніші Мтення, пізніші – ткМ– ткацькою технікою. ВМацькою технікою. В техМтехніці Мніці 
плетення виступає тільки одна група нитокМплетення виступає тільки одна група ниток – М– 

тки основи, а немає зовсім поробка. Шляхом Мтки основи, а немає зовсім поробка. Шляхом 
взаємного оплітання закріплених побіч себе ниМвзаємного оплітання закріплених побіч себе ни
ток дістають розтяжку, сітчату плетінку, вМток дістають розтяжку, сітчату плетінку, в

у кольорі або, якщо зіставлено побіч себе Му кольорі або, якщо зіставлено побіч себе 
групу ниток різного кольору,Мгрупу ниток різного кольору, – ріМ– рі
плетінку, в мінливі, поздовжні смуги. Ця техМплетінку, в мінливі, поздовжні смуги. Ця тех
ніка нагадує способи плетення, які стрічаємо Мніка нагадує способи плетення, які стрічаємо 

відтінки теплих кольорів

М
відтінки теплих кольорів
помаранчевих, з додатком чорної і зеленої.

М
помаранчевих, з додатком чорної і зеленої.

Скромні під оглядом орнаменту, але цікаві МСкромні під оглядом орнаменту, але цікаві 
технікою виконання, є пояси Перегінського і Мтехнікою виконання, є пояси Перегінського і 
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Вони бувають так 

Ф
Вони бувають так 

довгі, що даються овинути кілька разів кругом 

Ф
довгі, що даються овинути кілька разів кругом 
талії. На кінцях прикрашені вони багатими то Фталії. На кінцях прикрашені вони багатими то‑ Ф‑
роками узорно пов’язаними. Орнамент уложений Фроками узорно пов’язаними. Орнамент уложений 

ориті переважають Фориті переважають 
теплі кольори, головно червоні, як основна барва Фтеплі кольори, головно червоні, як основна барва 
тла. Ця краска чергується з різними відтінками Фтла. Ця краска чергується з різними відтінками 
гладких смуг в зелених, синіх кольорах або з Фгладких смуг в зелених, синіх кольорах або з 

го районів. Вони виконані технікою ткання, на 
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рамових кроснах або звичайних горизонтальних 
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рамових кроснах або звичайних горизонтальних 
ткацьких станках. Середна частина пояса витка
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ткацьких станках. Середна частина пояса витка
на звичайно в одній красці, переважно чорній або 
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червоній, чиноватим переплетенням. Кінці поясів 
з багатим різнобарвним орнаментом, в поперечні 

Ф
з багатим різнобарвним орнаментом, в поперечні 
узорні смуги або з переборним узором. Найба

Ф
узорні смуги або з переборним узором. Найба
гатшу під оглядом орнаментики групу творять Фгатшу під оглядом орнаментики групу творять 
пояси Косівського рФпояси Косівського р‑Ф‑ну і Фну і пояси Вижницького і Фпояси Вижницького і 
Садгірського районів. Вони виконані технікою ФСадгірського районів. Вони виконані технікою Фткання. При різнобарвному зіставленні ниток Фткання. При різнобарвному зіставленні ниток 
основи і однобарвному поробку, орнамент на тих Фоснови і однобарвному поробку, орнамент на тих 
поясах розвивається поздовжними смугами або Фпоясах розвивається поздовжними смугами або 
поділений поперечними лініями на прямокутні Фподілений поперечними лініями на прямокутні 
поля, що заповнюються мотивами в виді ромбів, Фполя, що заповнюються мотивами в виді ромбів, 
трикутників, квадратів. ВФтрикутників, квадратів. В
відтінки теплих кольорівФвідтінки теплих кольорів
помаранчевих, з додатком чорної і зеленої.Фпомаранчевих, з додатком чорної і зеленої.
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тішу, більше суцільну, в сітчастому плетенні, 
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унком в виді перетинаючихся по діагона
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лі жмутків ниток, в однобарвні або різнобарвні 
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лі жмутків ниток, в однобарвні або різнобарвні 

Окрему групу під оглядом композиції орнаЕОкрему групу під оглядом композиції орна
менту дають пояси Борщівського, ГороденськоЕменту дають пояси Борщівського, Городенсько‑Е‑
го районів. Вони виконані технікою ткання, на Его районів. Вони виконані технікою ткання, на 
рамових кроснах або звичайних горизонтальних Ерамових кроснах або звичайних горизонтальних 
ткацьких станках. Середна частина пояса виткаЕткацьких станках. Середна частина пояса витка‑Е‑
на звичайно в одній красці, переважно чорній або Ена звичайно в одній красці, переважно чорній або 
червоній, чиноватим переплетенням. Кінці поясів Ечервоній, чиноватим переплетенням. Кінці поясів 
з багатим різнобарвним орнаментом, в поперечні Ез багатим різнобарвним орнаментом, в поперечні 
узорні смуги або з переборним узором. НайбаЕузорні смуги або з переборним узором. Найба
гатшу під оглядом орнаментики групу творять Егатшу під оглядом орнаментики групу творять 

пояси Вижницького і Епояси Вижницького і 
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характерної для окремих околиць схеми роз‑
планування орнаменту і кольориту. Вони яв‑
ляють собою прямокутні кавалки тканини, які 
без ніякого прикроювання чи зішивання, в та‑
кому стані, як знімають їх зі станка, одягають 
зглядно овивають кругом бедер.

Запаски і опинки тчуть переважно чино‑
ватим переплетенням. Основа в запасках з 
тонкої сильно крученої пряжі, одного кольору, 
поробок з таких самих, але кольорових ниток, 
або металевих. Орнамент на запасках розви‑
вається вузькими горизонтальними смугами. 
Колорит відповідає традиційним уподобанням 
населення даної околиці. В місцевостях над 
горішним Черемошем переважають запаски з 
перевагою ясно‑червоної краски тла, в дрібні 
ясно‑жовті і зелені смужки. На Карпатському 
підгір’ї переважають запаски в темних бар‑
вах – зелених, вишневих і чорних.

Празничні запаски переткані бувають «сухо‑
золоттю», то є металевими нитками – «сріб‑
ними» або «золотими». Вони міняться відтін‑
ками різних кольорів.

Тканням запасок займаються виключно 
жінки. Є села, в яких жінки виспеціалізува‑
лися у виробі запасок, нпр. Слобода‑Раранжа 
в Садгірському районі, Річка, Жаб’є, Брусту‑
ри в Косівському районі і села Тюдів, Малий 
Рожен в Кутському районі. Ці села забезпечу‑
вали своїми виробами сусідні села вздовж Че‑
ремоша. Вони ткали запаски на легких і дещо 
менших від звичайних ткацьких станків, – 
кроснах, які своєю конструкцією відповідали 
загально вживаним станкам. (Фото: Станок 
для ткання запасок. ЕМ №...). Зрештою вмі‑
ла ткати запаски кожна краща ткаля в тих око‑
лицях, де вживалися запаски.

В опинках площина тканини розбивається 
на поля з окремим рисунком, що акцентує вер‑
тикальну лінію, характерну для цілості одягу 
наддністрянських околиць.

В околицях над горішним бігом Дністра пере‑
важають в опинках червоні кольори, над доліш‑
ним Дністром, в Борщівському, Заліщицькому, 
Кіцманському і Хотинському районі – в темних 
кольорах, переважно чорних, серед яких лише 

дуже дискретно пробиваються живі рожеві, 
жовті, зелені і фіолетні барви. Основна, тобто за‑
дня, частина опинки виткана звичайно в одному 
кольорі, оздобним чиноватим переплетенням, пе‑
редна – звичайно з лінійним орнаментом в вер‑
тикальні смуги або у клітку. На придолі обгорток 
витканий звичайно, більше або менше багатий, 
смугастий орнамент. Тільки в Садгірському, 
Чернівецькому та Кіцманському районах висту‑
пає на опинках рослинний орнамент з мотивами 
виноградних листків і грон, в ярких або сріблис‑
тих барвах на чорному тлі.

Подібний характер мають тканини, що 
вживаються для спідниць в західних районах 
Волинської і Рівенської областей. Основна 
площина тканини виткана чиноватим пере‑
плетенням, в одній красці, на придолі виступає 
багатобарвний смугастий орнамент, тканий ат‑
ласним або перебірним переплетенням.

Скатерті. Це поштучні тканини, які в на‑
родному побуті міста і села мають не лише 
практично‑гігієнічне, але також декоративне 
значення. Застелюють ними столи чи скри‑
ні. Скатертям‑тканинам, що цілою площиною 
стеляться перед оком глядача, приділяли на‑
родні майстри‑ткачі багато уваги. Для ска‑
тертей вживали щокращі види пряжі, вже по‑
передньо вибіленої. Скатерті ткали звичайно  
чиноватим переплетенням «в смерічку», 
«в клітку» або ромби, що давало на поверхні 
тканини оздобний рисунок. Для піднесення 
декоративних ефектів впроваджені між біли‑
ми полосками тла різнокольорові взористо‑ 
ткані смужки з вовняної або бавовняної  
пряжі. В композиції орнаменту скатертей не‑
має більш замітних територіальних зрізнич‑
кувань. Всі вони мають в основі смугастий 
уклад орнаменту. Лише рідко трапляються 
скатерті ткані у клітку. В північно‑західних 
районах Волинської області цікаву групу тка‑
нин, вживаних на скатерті, дають так звані 
«димки» (радюшки). В їх орнаменті стрічає‑
мо численні комбінації картатих і узорів. Для 
півд.‑східних р‑нах Рівенської обл. характер‑
ні скатерті з тонкої вовни з орнаментом, тка‑
ним перебірною технікою.
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Іменших від звичайних ткацьких станків,Іменших від звичайних ткацьких станків,
кро Ікроснах, які своєю конструкцією відповідали Існах, які своєю конструкцією відповідали 
загально вживаним станкам.Ізагально вживаним станкам.
для ткання запасок. ЕМ №...). Зрештою вмі‑Ідля ткання запасок. ЕМ №...). Зрештою вмі‑
ла ткати запаски кожна краща ткаля в тих око‑Іла ткати запаски кожна краща ткаля в тих око‑
лицях, де вживалися запаски.Ілицях, де вживалися запаски.

В ІВ опинкаІопинках площина тканини розбивається Іх площина тканини розбивається 
на поля з окремим рисунком, що акцентує вер‑Іна поля з окремим рисунком, що акцентує вер‑
тикальну лінію, характерну для цілості одягу Ітикальну лінію, характерну для цілості одягу 
наддністрянських околиць.Інаддністрянських околиць.
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М
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ри в Косівському районі і села Тюдів, Малий Мри в Косівському районі і села Тюдів, Малий 
Рожен в Кутському районі. Ці села забезпечу‑МРожен в Кутському районі. Ці села забезпечу‑
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снах, які своєю конструкцією відповідали Мснах, які своєю конструкцією відповідали 
загально вживаним станкам.Мзагально вживаним станкам. (ФотМ(Фото: Станок Мо: Станок 
для ткання запасок. ЕМ №...). Зрештою вмі‑Мдля ткання запасок. ЕМ №...). Зрештою вмі‑
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лицях, де вживалися запаски.Млицях, де вживалися запаски.
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79

Архівні матеріали

Верети. Верети або, як їх називають в дея‑
ких околицях, «наліжники» чи «верені», вжи‑
вають для накривання ліжок, лав, возів, рідше 
для прикраси стін. В Тернопільській, Рівен‑
ській і Луцькій областях ткають верети з грубо 
прядених конопляних білених у мотках ниток, 
(«полуйок»). Їх тчуть у полоски або у крату. 
Цікаві зразки конопляних верет дають східні 
райони Тернопільської області. Особливу ува‑
гу звертають на себе Коропецькі верети. Вони 
відомі зі смугастих і картатих мотивів у багатій 
комбінації червоних і чорних барв рисунку на 
білому тлі. Цікаві ефекти дають, зокрема, ко‑
нопляні верети, переткані взористо вовняними 
нитками натуральних кольорів. Впроваджен‑
ня пряжі, фарбленої купними синтетичними 
барвниками, вплинуло від’ємно на художню 
вартість цих тканин. В Тернопіль. обл., в міс‑
цевостях, де особливо поширене було виробниц‑
тво скатертей в останні роки перед світовою 
війною були спроби піднести справу фарблен‑
ня цих тканин рослинними барвниками.

Верети Станіславської області ткані пере‑
важно з мішаних волокон – з вичісок вовни і 
коноплі. Вони різняться від попередних рисун‑
ком і колористикою. Тло у цих веретах буває 
найчастіше сірої або чорної барви, орнамент в 
поперечні смуги з килимовими мотивами.

На веретах Сокальського і Радехівсько‑
го районів, званих «ліжниками», стрічаються 
різнобарвні полоси з мотивами, що нагадують 
вишивкову техніку.

Верети тчуть звичайно на вузьких станках, 
тих самих, на яких тчуть полотна. Ширина їх 
не переступає 75–80 см, тому перед ужиттям 
зішивають їх по довжині удвоє.

«Бесаги» і «тайстри». Бесагові тканини з 
картатим рисунком пристосовуються для ви‑
готови спеціального виду торбинок і мішків, які 
вживають в гірських районах Станіславської і 
Чернівецької областей для переношення дрібних 
предметів. Бесаги являють собою вид задненого з 
обох кінців мішка з прорізом по середині. Бесагові 
тканини тчуть на вовняній або конопляній осно‑
ві, а перетикають вовняним поробком. Перепле‑
тення в цих тканинах звичайно чиновате. Най‑

більш популярний вид орнаменту, який стрічаємо 
на бесагах і тайстрах, то дрібна біло‑чорна або 
жовто‑червона крата. В наддністрянських околи‑
цях і в Косівському районі стрічаються деколи в 
орнаменті замкнені композиції з рослинними мо‑
тивами, в Кіцманському районі дуже популярний 
є орнамент з мотивами птичок. Дзьобенка («тай‑
стра») має подібне призначення як бесаги. Це не‑
величка прямокутна торбинка, на довгій «крайці» 
(поясі), яку перевішують через плече. Вживають 
бесагів і тайстр жінки і чоловіки.

Рушники. Пристосування рушників в по‑
буті дуже різнородне. Крім рушників гігієнічно‑
го призначення, які в більшості виготовляють з 
метрових полотен, вживаються теж рушники як 
поштучні тканини, які залежно від призначення, 
тчуть в означених розмірах. Вони служать для 
прикраси нутра хати. Такі рушники розвішують 
над вікнами, дверми, прикрашують ними пор‑
трети, заслужених осіб і ікони. В давному по‑
буті вживались рушники як необхідні предмети 
у різних обрядах: На «закладинах», при будові 
хати перев’язували рушниками майстрів‑теслів 
і гостей; при хрестинах і весіллях перев’язували 
рушниками кумів. Дівчина на знак згоди вийти 
заміж подавала рушники старостам молодого.

Залежно від призначення мали руш‑
ники різні назви: «плечові» рушники (які 
перев’язувалися через плече), «кілкові» руш‑
ники (які розвішували для прикрашення у 
хаті). Рушники тчуть звичайно з найкращої 
пряжі, чинуватим переплетенням з багатою 
комбінацією узорів. Залежно від призначен‑
ня рушника, орнамент розкладається по цілій 
площині рушника або зосереджується тільки 
на його кінцях. Найстаршим видом прикрашу‑
вання рушника є узорне і перебірне ткання.

Рушники, як предмет декорації нутра, на 
західних землях України не мали так широкого 
розповсюдження як у східних землях. В тако‑
му характері більше відомі були вони тільки в 
Рівенській і Волинській областях. В околицях, 
висунутих більш на захід, поширилися вони 
щойно з 1920–30 р. р., в Сокальському, Ра‑
дехівському, Крем’янецькому, Скалатському 
районах, в чому виразно видний вплив східних 
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у різних обрядах: На «закладинах», при будові Фу різних обрядах: На «закладинах», при будові 
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бесагів і тайстр жінки і чоловіки.Ебесагів і тайстр жінки і чоловіки.

Пристосування рушників в поЕПристосування рушників в по‑Е‑
буті дуже різнородне. Крім рушників гігієнічноЕбуті дуже різнородне. Крім рушників гігієнічно‑Е‑
го призначення, які в більшості виготовляють з Его призначення, які в більшості виготовляють з 
метрових полотен, вживаються теж рушники як Еметрових полотен, вживаються теж рушники як 
поштучні тканини, які залежно від призначення, Епоштучні тканини, які залежно від призначення, 
тчуть в означених розмірах. Вони служать для Етчуть в означених розмірах. Вони служать для 
прикраси нутра хати. Такі рушники розвішують Еприкраси нутра хати. Такі рушники розвішують 
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областей. В орнаментиці рушникових взорів 
поруч місцевих орнаментальних технік і моти‑
вів зустрічаються елементи, характерні для де‑
корації рушників суміжних східних областей, 
а навіть елементи орнаментики Полтавських і 
чернігівських рушників. Зустрічаються руш‑
ники з тематичним орнаментом і з вишитими 
цитатами. Орнамент цих рушників компози‑
ційно непов’язаний і взагальному не представ‑
ляє собою художньої вартості.

Наведені приклади поштучних тканин не 
вичерпують багатого асортименту народних ви‑
робів, що були в побуті населення західних зе‑
мель. Сюди належить ще причислити в першу 
чергу давні жіночі убори голови – «перемітки», 
які ткали з найкращих сортів тонко пряденої 
льняної пряжі, прикрашені багатим тканим або 
вишитим орнаментом. Між ними особливо ви‑
різнюються своїми багатими і мистецькими 
узорами перемітки Чернівецької, Станіслав‑
ської областей, ткані технікою переборів.

Цікаві зразки поштучних тканин дають 
ткані в дрібні смужки вовняні або бавовняні 
«гуцульські хустки», що своєю прямокутною 
видовженою формою, орнаментом і технікою 
ткання нагадують «запаски», і також білі, 
льняні хустки ткані в червону клітку, поширені 
в північних районах Рівенської області.

В селах Рава‑Руського району стрічаємо 
льняні, з тканими узорами наволочки на по‑
душки.

З одягових тканин на особливу увагу за‑
слуговують ткані як окремі відризи полотня‑
ні спідниці, запаски («передники») і сорочки, 
«перетикані» узорними полосками з червоної і 
чорної бавовняної пряжі. Вони характерні для 
Ковельського, Камінь‑Коширського районів, 
а також широко розповсюджені серед населен‑
ня в околицях Столина і Володави. Технікою і 
орнаментикою вони дуже близькі до білорусь‑
ких народних тканин.

Рідкий зразок народних тканин являють 
собою ткані з грубої бавовняної пряжі в дрібні 
полоски тканини, які уживалися ще в 1930 р. р. 
в Яворівському районі як празничні спідниці, 
так зв. «шорци».

Багато з наведених ткацьких виробів, особ‑
ливо з працьовимитим оздобним тканням, на 
сьогодня вийшли з ужиття, все ж таки льняні і 
конопляні ручного ткання вироби не втратили 
свойого місця в народному побуті. Зміни за‑
уважуються тільки в тому, що місце узорного 
ткання зайняла на них вишивка. Цим пояс‑
нюється, що майже при всіх ткацьких арті‑
лях в західних областях існують зараз окремі 
вишивальні цехи, де на льняних чи конопля‑
них полотнах вишиваються скатерки, купони 
жіночих і чоловічих сорочок, дитяче і жіноче 
плаття, покривала, рушники, які в давному 
побуті прикрашувалися переважно узорним 
тканням. Асортимент тих виробів постійно 
збагачується новими видами виробів, присто‑
сованими до нового побуту.

Цим шляхом сучасні ткацькі артілі заспо‑
коюють запотребування широких кол насе‑
лення в ділянці льняної художньої тканини, 
зосереджуючи рівночасно увагу на ділянку 
вовняних виробів, головно – килимарство.

[Висновки]
На основі розгляду історії ткацтва, його техні‑

ки і орнаментики приходимо до таких висновків:
Ткацька техніка має на західних землях 

України давні, добрі традиції, що сягають ча‑
сів ранньої доби Київської Русі. Як вказують  
археологічні розкопки з терену західних зе‑
мель, ткацька техніка відома була на цих тере‑
нах вже в часах, коли крім камінних і дерев’яних 
не були ще відомі інші знаряди.

Про автохтонність того виробництва гово‑
рить ткацька термінологія, старовинні назви 
знаряддя та процесу праці і багаті фольклорні 
матеріали.

Розвиткові виробництва сприяли широко 
розгорнута на західних землях культура тек‑
стильних рослин, багатство природних барв‑
ників і соціально‑побутові умови.

Ці умови творили основу для розвитку ви‑
робництва льняних, конопляних та вовняних 
тканин.

Найширше розгорнулося ткацтво як домашнє 
виробництво. На тому етапі розвитку сполуча‑
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чорної бавовняної пряжі. Вони характерні для Ічорної бавовняної пряжі. Вони характерні для 
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Архівні матеріали

ється воно з хліборобством і відбиває признаки 
натурального господарства. Його характеризує 
праця доморобним, примітивним знаряддям, ви‑
користовування виключно місцевої сировини та 
замкненість виробництва в крузі сім’ї.

По містах розвивалося ткацтво вже в 
ХІV ст. як ремесло. В ділянці технічного під‑
несення ткацького виробництва великі заслуги 
належать цеховим організаціям ткачів, які гус‑
тою сіткою розкинулись на західних Україн‑
ських землях вже з половини ХІV ст.

Дякуючи домашньому і професійному ткац‑
тву, народні текстильні вироби задовільня‑
ли не лише потреби місцевого населення, але 
вже в ХV ст. деякі вироби західних земель –  
сукно й полотно – як експортний крам виво‑
зили за кордон в Молдавію.

В добі торговельного капіталізму під на‑
ступом механізованої фабричної промисловос‑
ті – численних фабрик, організованих чужин‑
цями – капіталістами і місцевими магнатами, 
головно на Поділлі, – домашнє і ремісниче 
ткацтво було предметом важкої експлуатації.

Матеріал музейних збірок народних тканин 
свідчить, що нашим ткачам відомі були різні 
складні техніки ручного ткання, та що в тій 
ділянці народні майстри витворили своєрідні 
форми виробництва. Особливих успіхів досяг‑
нули в ділянці узорного, перебірного ткання, 
в килимарстві, в ділянці фарблення тканин 
рослинними барвниками, що найшло вислів 
особливо в вовняному ткацтві та у вибійництві 
льняних і конопляних «мальованок» (вибійок).

Техніки узорного ткання і вибійництво внес‑
ли в українське народне мистецтво багац‑
т во оригінальних форм о високих художніх 
вартостях, що випливають з тонкого вичуття 
народними майстрами тих вартостей, що дає 
вміле поєднання прикмет матеріалу – ткани‑
ни, характеру знаряддя і орнаменту – з прак‑
тичним пристосуванням тканини.

Розвиток ткацтва в західних областях не 
проходив відокремлено, але, як вказують спіль‑
ні риси техніки і орнаментики ткацьких виробів, 
зв’язувався тісно зі східними областями України 
і формувався на тих самих соціально‑економіч‑

них основах, що ткацтво Росії і Білорусі. Всюди 
знаходимо те саме знаряддя і технічні прийоми, 
подібну термінологію і пристосування.

Ручне ткацтво, як виробництво тканин ши‑
рокого вжитку, віджило. Його місце заняла 
механізована фабрична текстильна індустрія, 
що єдино спосібна покривати широкі запотре‑
бування в ділянці тканини широкого вжитку.

В нинішних умовах залишається в ручному 
ткацтві в основному тільки виробництво ху‑
дожньої тканини, і як таке ручне ткацтво при 
високорозвинутій механізованій техніці тек‑
стильного виробництва виправдовуває себе.

Тим чином ручна художня тканина найшла 
зараз свій вислів на терені ткацько‑килимар‑
ських артілей, які організуються на західних 
землях, в центрах найбільшого скупчення тка‑
чів, в околицях, де живі ще традиції народного 
ткацтва.

Новоорганізовані на західних землях 
ткацькі артілі, з головними центрами в Косові, 
Глинянах, Чернівцях, Хотині, опираються на 
широкій сіті надомного ткацтва, що працює на 
ручних станках.

Нові форми організації ткацьких артілей ви‑
являються в спеціалізації виробництва, опертій 
на поділі праці, впровадженні нових методів пра‑
ці, опертих на основах соціалістичного змагання, 
в уліпшенні знарядів праці та механізації допо‑
міжних процедур в процесі виробництва.

Нові досягнення бригад передовиків, 
швидкісників і новаторів стають, шляхом фа‑
хової популярної літератури, надбанням широ‑
ких кол робітників – ткачів.

Художня тканина, доступна в минулому 
тільки невеликій кількості вибраних «спо‑
живачів», стала після Жовтневої революції 
доступною для широких кол трудових мас. 
Зростають потреби і вимоги в ділянці худож‑
ньої тканини. Перед артільним ткацтвом сто‑
їть завдання засвоювати нову техніку, підви‑
щувати художню вартість тканини, шляхом 
вивчення багатої спадщини народної орна‑
ментики та внесення в орнаментику нової те‑
матики, щоби задовільнити зростаючі потре‑
би трудових мас в ділянці художньої тканини.
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деятельность олексы кирия на ниве 
украинской культуры

Виктор Чумаченко

УДК  821.161.2Кир(470.62)

Олексу Кирия в конце жизненного пути по 
праву называли «старейшим поэтом Кубани». 
Он был той связующей нитью, которая соеди‑
няла дореволюционный и советский периоды 
литературного развития края. Ведь родился 
Алексей Андреевич в 1889 году (в прошлом 
году мы отметили 125‑летие со дня его рожде‑
ния); столетний рубеж перешагнули и его пер‑
вые книжечки: пьеса «Сибіряки» (1909) и де‑
бютный сборник стихов «Рідна нива» (1910).

Такое схождение юбилейных дат не оста‑
лось не замеченным наследниками писателя и 
почитателями его поэтического слова, решив‑
шими порадовать читателей неопубликован‑
ными материалами из архива писателя. А не‑
опубликованным прежде всего оставалось 
главное прозаическое творение Олексы Ки‑
рия – его беллетризированный автобиогра‑
фический роман «Моя жизнь». Машинопись 
этого более чем шестисотстраничного произ‑
ведения сохранила для потомков его внучка – 
Консуэлла Алексеевна Кирий. Для публика‑
ции отдельной книгой мы отобрали первую 
часть воспоминаний писателя, отражающую 
его становление как творческой личности – 
молодого лирического поэта, страстного лю‑
бителя театра, начинающего драматурга и те‑
атрального критика (книга вышла в 2012 г.).

Автор работал над рукописью, очевид‑
но, с конца двадцатых годов и до конца сво‑
их дней, т. е. четверть века. Все это время 
укладывается в эпоху, которую историки на‑
зывают сталинской. Литератор ежедневно 
ощущал за своей спиной тревожащее дыхание 
тех непростых лет, писал, отсеивая все, что не 
ложилось в прокрустово ложе марксистской 
идеологии, порой смещая акценты в освеще‑
нии тех или иных событий, и все это только 
для того, чтобы увидеть свое детище опубли‑

кованным. Его рукопись – такой же продукт 
эпохи, как и ее герои. Так к ним и надо отно‑
ситься. В 1954 году, когда Олекса Кирий ушел 
из жизни, трудно было поверить, что когда‑то 
все будет по‑другому.

А еще «Моя жизнь» интересна теми эпи‑
зодами, которые писатель оставил, не увидев 
в них никакой крамолы. Чего стоит, например, 
сцена, когда в глухом дореволюционном укра‑
инском селе учитель поднимает весь класс и за‑
ставляет воспитанников хором множество раз  
повторять: «Мы русские! Мы русские! Мы 
русские!» Холодок по коже...

Других впечатляющих документов, рисую‑
щих нам облик истинного поэта, сохранилось 
не так уж много. Самыми ценными, пожалуй, 
являются скупые воспоминания о деде, со‑
хранившиеся в памяти его любимой внучки. 
Особенно запомнившаяся Консуэлле Алек‑
сеевне картина раннего лета, родимый дворик 
неподалеку от Затона и Алексей Андреевич, 
задумчиво прогуливающийся в глубине дво‑
ра в тени «уродившего вишняка». Наверное, 
багрово‑красные и терпкие плоды напомина‑
ли ему оставленную навсегда Украину. В тени 
любимых деревьев, должно быть, легко рож‑
дались новые поэтические строки. Человек 
таков, каким его запечатлела память близких 
людей...

Однако пора обратиться и к документам. 
Сохранилось несколько жизнеописаний Ки‑
рия, сделанных им собственноручно в разные 
годы. И всегда рассказ о жизни он начинает 
с описания трудного детства, беспросветной 
нужды, царившей в отчем доме. Украинское 
крестьянство издавна страдало от нехватки 
плодородной земли, голод гнал лучших его 
представителей на освоение Кубани, Дальнего 
Востока и Сибири, Канады, Южной Америки 
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и Австралии. Кубанцем в первом поколении 
было суждено стать и Олексе Кирию. Вот как 
он рассказывает об этом в одном неопублико‑
ванном автобиографическом наброске:

«Родился я в 1889 году 11 февраля в селе 
Крупичполь Борзенского уезда Чернигов‑
ской губернии. Отец мой, бедный крестьянин‑
хлебо роб, имел пять детей. Родные мои батра‑
чили. С раннего детства пришлось ходить на 
заработки и мне. Учиться я начал еще дома: 
мать учила. Потом пошел в сельскую шко‑
лу, которую закончил двенадцати лет. После 
этого меня отдали в городе Нежине в магазин 
“мальчиком”. Там я проработал 1902–1903  
годы, потом был уволен как лишний. Прие‑
хал домой, а там бедность и нужда. Думали‑
думали отец и мать, как поступить со мной, 
и решили отправить меня в село Парафиев‑
ку, где я поступил рабочим на сахарный за‑
вод пана Харитоненко. Много пришлось мне 
испытать там нужды и незаслуженных обид. 
В 1906 году я выехал на Кубань в город Ека‑
теринодар, куда почти каждое лето ходил на 
заработки мой отец. Долго искал я работы и 
наконец поступил в архив Окружного суда пе‑
реписчиком» [7].

Таким образом, семнадцатилетний юноша 
обосновался в Екатеринодаре и обрел здесь 
свою вторую родину. Но тоска по оставлен‑
ному селу, родному Крупичполю, еще долго 
томила хлопца в «шумливом, неприветливом 
городе». Хотелось кому‑нибудь рассказать о 
волновавших его чувствах. Из глубины души 
рвались наружу и сладостно томили поэти‑
ческие строки, которые не сразу решился он 
перенести на бумагу, а тем более показать 
знакомым.

Я ніколи не забуду,
Доки маю мрії,
Хатки білі малесенькі
Гаї чарівнії.
Луки, поле та городи,
Садки мої милі.
І квітоньки,
Що під тином
Навколо пахтіли...

Служба в суде оставляла много свобод‑
ного времени. Ощущая потребность в учебе, 
в расширении своего кругозора, Олекса бы‑
стро пристрастился к чтению. Среди разно‑
образных книг, взятых для прочтения в не‑
давно открывшейся городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина, где директорствовал 
украинский писатель Гаврила Доброскок, все 
чаще превалировали поэтические сборники. 
А начало собирательству личной библиотечки 
положил купленный на улице Красной в ма‑
газине Галаджианца томик «виршей» Тараса 
Григорьевича Шевченко.

Увлекает юного чиновника и театр, осо‑
бенно гастроли украинских трупп, которые, 
начиная с ранней весны и до поздней осени, 
сменяли одна другую, найдя в столице кубан‑
ского казачества преданную и благодарную 
публику. Очень скоро эти два увлечения, по‑
эзия и театр, станут судьбой юного Олексы и 
во многом определят его дальнейшее духовное 
развитие.

Говоря о молодости, писатель еще не раз 
скажет о бытовой скудности и угнетенности 
духа. Но взгляните на помещённую здесь 
фото графию того времени. Изображен на ней 
удивительно красивый, исполненный внутрен‑
ней гармонии, вполне раскрепощенный мо‑
лодой человек. Да, тогда у него еще не было 
собственного жилья, и в убогой каморке на 
стенном крюке сиротливо висел единствен‑
ный потертый костюм. Не густо, а у кого из 
большинства его сверстников, мечтавших о 
славном будущем, было больше? Зато какие 
прекрасные слова о любви нашептывали ему 
темные южные ночи, когда в компании таких 
же заядлых театралов‑любителей он возвра‑
щался домой, «под мрачные своды» казачьей 
мазанки!

Его первые стихи опубликовала газета 
«Кубанский курьер», охотно предоставлявшая 
свои страницы украинским авторам. 19 июня 
1909 года там появилась басня «Розумний» 
(«В селі біля ставка...»). Вскоре на начина‑
ющего поэта обратила внимание и украино‑
фильствующая «Новая Заря». Через два 
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месяца она растиражировала его лирическое 
стихотворение «Я ніколи не забуду, доки маю 
мрії...» (17 сентября, № 870). Затем оба из‑
дания, словно соревнуясь в борьбе за моло‑
дого и перспективного автора, попеременно 
печатают его все новые поэтические произ‑
ведения: «Думи» («Думи мої, голубоньки...»), 
«В моєму садочку листки вже опали...», «Рід‑
ний край» и др. Появляются и первые псевдо‑
нимы: Олекса Карій, Олекса Кирій, О. Кру‑
пичпольский.

Публикации принесли не только радость, 
но и горечь ссоры с первым литературным на‑
ставником. Им был хорошо известный екате‑
ринодарским читателям поэт Яков Васильевич 
Жарко, печатавшийся также под псевдонима‑
ми Лёва Колючка и Пан Шпилька. «Это был 
старый буржуазный поэт, самолюбивый и не‑
искренний», – говорит о нем автор воспомина‑
ний. Характеристика не совсем справедливая. 
Яков Васильевич осел в Екатеринодаре двумя 
годами раньше Олексы Кирия, в 1904 году. 
К тому времени он уже был автором трех книг 
поэзии и прозы, а также сборника басен. По‑
зади осталось революционное прошлое, ски‑
тания с украинской театральной труппой по 
городам России, скупые строки рецензентов, 
отмечавших его выступление в характерных 
ролях. В столице Кубани ко времени их раз‑
рыва с Олексой уже вышли понравившиеся ку‑
банцам «Пісні» и несколько просветительских 
брошюр. Почувствовав в молодом поэте со‑
перника, Жарко просто обиделся, что нередко 
случается в литературном мире, и, собрав в 
пакет подаренные учеником газеты с первыми 
стихами, поздравительные открытки и прочую 
мелочь, отправил их по месту службы Олексы 
с запиской следующего содержания: «Госпо‑
дин Кирий! Ввиду того неуважения, которое 
Вы оказали мне, возвращаю ваше вам и прошу 
вас возвратить мне мое. Навеки выбрасываю 
вас из души и сердца. Яков Жарко».

А Олекса поначалу и не думал становиться 
поэтом. Его неудержимо влек театр. Вот поче‑
му отдельным изданием вышли не стихи, а его 
первое драматургическое сочинение – драма 

«Сибіряки» [11]. Сам автор так рассказывает 
об обстоятельствах ее появления в неопуб‑
ликованном автобиографическом наброске 
«З мого життя», написанном по просьбе исто‑
рика украинской литературы Миколы Плева‑
ко: «Мне 18 лет. Пишу пьесу под названием 
“Сібіряки, або вірна пара”. Это была первая 
работа на моей литературной ниве. Написав 
эту небольшую пьесу, я не вышел за рамки 
того общего шаблона множества украинских 
пьес: село, любовь, убийство, Сибирь, катор‑
га – вот главные мотивы пьесы. Но я был 
счастлив» [9]. 19 апреля 1909 года было по‑
лучено разрешение на постановку пьесы Глав‑
ным управлением по делам печати. Впервые 
она была поставлена 26 декабря 1911 года в 
здании Выселковского иногороднего училища 
местными любителями драматического искус‑
ства с участием автора, который играл роль 
Тимоша. А тогда, в 1909‑м, она разлетелась 
по станицам в виде небольшой книжечки, из‑
данной на средства Олексы Кирия. Сам он 
вряд ли осилил бы это мероприятие. «Един‑
ственными советчиками в этом деле были 
два приятеля мои, – рассказывал он гораздо 
позднее во втором письме уже упомянутому 
М. Плевако, – наборщики из типографии 
“Основа”, где печаталась газета “Кубанский 
курьер”, такие же парни, как и я, это: Дмит‑
ро Мокроус и Петро Тарабановский. Все мы 
играли в украинском любительском кружке, 
и вот я написал пьесу, а они набрали ее в типо‑
графии, и так явилась пьеса “Сибиряки” в 
свет» [26, c. 354]. На выход пьесы кубанского 
автора откликнулась, правда, всего лишь не‑
сколькими строками, авторитетная киевская 
газета «Рада» [17].

Охватившая начинающего драматурга эй‑
фория подвигла его на написание еще одной 
пьесы, однако печатать ее он не стал, посчи‑
тав не очень удавшейся. Зато решил попробо‑
вать свои силы на ниве театральной критики. 
Причем писать он решил о любимом всеми 
екатеринодарцами украинском театре. Одна‑
ко ему удалось осветить лишь летние гастроли 
1914 года труппы С. Глазуненко. Заметки по‑
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Розвідки та матеріали

свящались постановкам традиционного клас‑
сического репертуара – пьес «Недолюдки», 
«Безталанна», «Лимерівна», «Вій», «Запо‑
рожець за Дунаєм» [21; 6; 15; 24; 19; 16; 4; 
3; 14; 5; 20] и др. Написаны рецензии легко 
и со вкусом, но среди читателей по их поводу 
возникли нешуточные споры. Дело в том, что 
писались и печатались они на украинском язы‑
ке. Одни говорили, что это хорошо, другие не 
соглашались, утверждая, что лучше бы писать 
по‑русски, так как не все читатели понимают 
украинский язык и потому не могут понять 
«действительной оценки игры артистов». На 
стороне автора были редактор «Кубанского 
курьера» М. Финкельштейн и секретарь ре‑
дакции Л. Ямпольский (Надеждин). Конец 
делу положил военный цензор Л. Соколов, 
предложивший однажды рассыпать набор уже 
подготовленной к печати театральной рубри‑
ки. Очевидно, его жесткость объясняется за‑
конами военного времени – уже третий месяц 
бушевала Первая мировая война, одним из 
противников России в которой была Австро‑
Венгрия. Бои шли и на территории входившей 
в ее состав украинской Галиции. Огорченный 
рецензент навсегда забросил это занятие, все‑
цело отдавшись поэзии.

Увлечение театром помогло Олексе найти 
свою вторую половину – женщину, которую 
он до конца жизни любил безмерно и которой 
посвящал все свои стихи. Прасковья Михай‑
ловна Кирий (урожденная Чеботарева) ро‑
дилась 30 октября 1889 года в селе Лопуше 
Трубчевского уезда Орловской губернии в 
семье крестьянина, ушедшего на заработки в 
шахтерский Донбасс. Когда мать умерла от 
холеры, отец назад не вернулся, и «добрые 
люди» отвезли девочку в Трубчевский сирот‑
ский приют. Там ее научили читать и писать, 
а также шить и вышивать, вязать, работать 
на огороде. Пришло время поступать в гим‑
назию. Воспитанниц приюта туда принимали, 
но нужно было приобрести гимназическую 
форму, денег на которую не было. Помог бога‑
тый купец, отец барышни, которую Прасковья 
взялась готовить к экзаменам. Училась сирот‑

ка хорошо. Иногда ее приглашали в качестве 
бесплатного репетитора в богатые дома и пос‑
ле занятий оставляли пообедать. Гимназию 
она окончила с золотой медалью. Потом долго 
собирала деньги на дорогу в Екатеринодар, 
к тетке. Жала рожь у зажиточных крестьян 
за двадцать копеек в день. Так в 1908 году 
девушка оказалась в казачьей столице. Тет‑
ки в городе уже не застала. Приютили чужие 
люди, а на работу устроилась учительницей. 
В маленькой комнатушке, которую она зани‑
мала, имелись лишь небольшой стол, засте‑
ленный газетой, на котором лежали томики 
стихов, взятые в библиотеке, стул и кровать, 
застеленная старым байковым одеялом. В эту 
коморку она возвращалась поздно вечером, 
так как после работы бежала на репетиции 
любительского драматического кружка под 
руководством банковского служащего Ивана 
Тарасовича Семенихина.

Однажды (это было в 1909 году) на ре‑
петицию пришел красивый молодой человек 
вдохновенной наружности. Семенихин пред‑
ставил ей незнакомца. Это был писарь окруж‑
ного суда Олекса Кирий. Он был уже известен 
как местный украинский поэт и драматург. 
Вечер знакомства закончился долгим прово‑
жанием по темным екатеринодарским улицам. 
Олекса и Прасковья по очереди рассказыва‑
ли друг другу о своей прошлой жизни, будто 
предчувствуя, что скоро две судьбы сольются 
в одну общую. И действительно, через десять 
дней молодые поженились. Поэт перевез к мо‑
лодой супруге скромный сундучок, в котором 
лежала пара белья, полотенце да старые носки. 
Прасковья Михайловна вытянула из‑под кро‑
вати свой чемоданчик, в котором хранились 
ее единственное платье, сорочка и штопан‑
ные чулки. Вместе от души посмеялись они 
над общим богатством, но чувствовали себя 
по‑настоящему счастливыми. Вскоре наняли 
квартиру на Дубинке. За пятьдесят копеек 
молодожены купили этажерку для книг, за 
рубль – большую бронзовую лампу и выписа‑
ли себе «Библиотеку самообразования». С тем 
и зажили, мечтая о сыне, которого решили на‑
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звать обязательно Алексеем, чтобы в семье 
был Алексей Второй.

Олекса писал стихи, а Прасковья перепе‑
чатывала их на машинке, относила в редак‑
цию, получая после публикации гонорар. Не‑
заметно для себя освоила и горячо полюбила 
украинский язык. Мужу она доверяла все са‑
мое сокровенное, была верным помощником. 
Лишь одну тайну не спешила открыть даже 
любимому. Тайком от мужа она стала перево‑
дить его стихи на русский язык. Эти переводы 
так и остались неопубликованными.

Дебютный сборник стихов Олексы Кирия 
«Рідна нива» вышел 1 сентября 1910 года в 
екатеринодарской «друкарне» (типографии) 
«Основа», в той самой, где печатался «Ку‑
банский курьер», благодаря неожиданному 
меценатству культурного земляка Василия 
Прокофьевича Донченко. Когда‑то он начи‑
нал «мальчиком» в магазине Богорсуковых, 
а теперь держал в городе большой мануфак‑
турный магазин. Единственный экземпляр 
книги мне удалось обнаружить в Российской 
национальной библиотеке в Санкт‑Петер‑
бурге. Скромная, в 24 странички, тетрадь, 
обложку которой прон зает высокий полевой 
цветок. Это украшение призвано было настро‑
ить читателя на лирический лад и восприятие 
тонких душевных переживаний, отлитых в че‑
канную форму небольших по объему стихов, 
посвященных родному краю, матери, отцу, 
любимой женщине, а также «Моєму вчителю 
Я. В. Жарко» («Ти дав мені арфу...»), неожи‑
данный разрыв с которым бередил впечатли‑
тельную душу поэта. Чувствовалось еще одно 
неназванное, но ощутимое влияние, которое 
тогда испытывал на себе молодой стихотворец. 
Как и его учитель Я. Жарко, он не стеснял‑
ся в отдельных своих стихах подражать музе 
бессмертного Тараса Григорьевича Шевченко, 
особенно когда обращался к жанру думы:

Думи мої, голубоньки,
Думи мої, квіти,
З вами мої сизокрилі
Ще бажаю жити.

З вами жить мені не сумно,
Я плачу й співаю;
Вами, думи мої вірні,
Серце розважаю.

Начало двадцатых годов ознаменовалось 
заметным подъемом украинского литератур‑
ного движения на Кубани. В Краснодаре и 
окрестных станицах (Старокорсунской, Пол‑
тавской) зарождаются литературные круж‑
ки «початковцев» (начинающих), издававшие 
крохотные машинописные журналы. Молодые 
поэты искали стиль эпохи, придавая своему по‑
этическому голосу созвучные ей, как им каза‑
лось, металлические нотки. Им уже не по пути 
с поэтами старой поэтической школы, но они 
пока еще терпят в своих рядах Олексу Кирия, 
дорожат единственным профессиональным 
литератором, который может в случае необхо‑
димости дать добрый совет. Член украинской 
секции Краснодарской ассоциации пролетар‑
ских писателей Вера Коржевская рассказывала 
сыну, как после шумных поэтических собраний 
всей толпой шли по улице Красной, по тради‑
ции провожая домой супругов Кирий, – свое‑
образная дань уважения старейшине местного 
поэтического цеха [12, c. 39].

В 1926 году Олексе Кирию удается издать 
свою лучшую поэтическую книгу – «Збірка по‑
езій» [10]. Вышла она с предисловием местного 
украиноведа М. Садиленко, который, словно 
предчувствуя надвигающуюся на автора беду, 
особо отметил черту, которая ярко пробивается  
во всех произведениях поэта; эта черта – «не‑
обыкновенная любовь и преданность украин‑
скому селу, темным, затурканным, изувечен‑
ным жизнью и бедами селянам».

Увы, этого было недостаточно. В стра‑
не победившего пролетариата крестьянству 
была уготована участь перегноя, на котором 
должны были взрастать цветы социализма. 
Создающаяся по жестким идеологическим 
лекалам новая советская литература готова 
была взять крестьянских поэтов разве что 
в «попутчики». Не помогла и зародившаяся 
уже в те годы хитрость открывать книгу «па‑
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ровозиками» – стихами о Ленине, партии и 
революции. Впрочем, вначале критика оста‑
лась безучастной к новинке. Но в 1930 году 
альманах «Ленінським шляхом», издававший‑
ся Краснодарской ассоциацией пролетарских 
писателей, заклеймил‑таки поэта устами на‑
чинающего критика Ивана Тахненко. В своем 
«критическом опыте» «К вопросу о поэзии на 
Кубани» [12] он называет Олексу Кирия очень 
«плодючим» (плодовитым) в смысле количе‑
ства производимой им поэтической продук‑
ции, но со стороны содержания обнаруживает 
у него множество ошибок. «Они (по его мне‑
нию) являются результатом того, что т. Кирий 
практического участия в революции не при‑
нимал, стоял в стороне от событий, которые и 
преобразовывают человека на новый лад; да и 
сейчас он пребывает в каком‑то одиночестве». 
Обращаясь к анализу стихотворений, молодой 
критик обвиняет поэта в том, что тот «все рас‑
сматривает через американскую призму, тем 
самым затемняя действительность, затумани‑
вая головы современным читателям». Особен‑
но его возмущают лирические стихи. «Это что 
же, батраку больше нечего делать, как ходить 
к речке и играть на сопилке?»1, – иронизиру‑
ет он. А потом со всей свое молодецкой силой 
обрушивается на стихотворение «Подсолнух»: 
«Это теперь, когда посевов больше, чем до вой‑
ны? Когда на Кубани вся степь коллективная 
и не осталось ни одного шматка незасеянного, 
а у т. Кирия серая степь и только один под‑
солнух желтеет?» И далее бескомпромиссный 
вывод: «С такими пятилетку не выполнить и 
за 50 лет».

Поэт и сам чувствует некоторую несо‑
звучность своей лиры пролетарской литера‑
туре. Но он готов исправиться и в 1931 году 
выпускает новый сборник «У ногу з днями». 
Однако попытка заменить в своем реперту‑
аре нежные трели сопилки на барабанную 
дробь социалистических менестрелей оказа‑
лась неудачной. В новом амплуа он оказался 
и неорганичным, и неубедительным. Раппов‑
ская критика вновь обвиняет его в попытках 
примазаться к новой власти.

А тут и новая беда! В декабре 1932 года 
постановлением ЦК ВКП(б) на Кубани был 
запрещен украинский язык, объявленный ору‑
жием контрреволюции в ее борьбе против со‑
ветской власти. Знаменитый украинский пи‑
сатель Василь Барка вспоминал на склоне лет: 
«Около здания пожарной команды напротив 
собора Св. Екатерины встретился поэт Олекса 
Кирий, сказал, что хочет поговорить со мной 
о важном деле. Никакой надежды на возоб‑
новление украинской литературы нет, заверил 
он. Это конец – навсегда. Необходимо сроч‑
но переходить на русский язык. Откроются 
возможности для дальнейших публикаций. 
Вот он по‑русски уже пишет эпическую поэму 
“Адыгиада”, и первая часть ее уже принята к 
публикации» [2, c. 3, 78].

Адыгская тема – особая глава в жизни и 
творчестве Олексы Кирия. Конечно, пришел 
он к ней не в горестные дни погрома украин‑
ской культуры Кубани, а задолго и исподволь 
набираясь соответствующих познаний и впе‑
чатлений, чему способствовала многолетняя 
работа в Адыгейском областном суде и креп‑
кая дружба, связавшая его с деятелями горской 
культуры, прежде всего с Ибрагимом Цеем. 
Эти побратимские отношения реализовались 
сначала в ряде переводов стихов О. Кирия на 
адыгейский язык. Они были опубликованы в 
первых национальных литературно‑художе‑
ственных альманахах и сборниках адыгов [1]. 
Поэт также пробует перевести на украинский 
язык творения своего друга [18, c. 1], но под‑
линный успех принесли ему переложения из 
адыгского фольклора.

Первая подборка появилась в знаменитом 
харьковском журнале «Східний Світ» в 1928 
году [13]. Дебют оказался столь успешным, 
что автору порекомендовали подготовить 
отдельную книгу. Она вышла в 1932 году в 
Харькове с предисловием классика адыгей‑
ской литературы Т. Керашева и под редак‑
цией Максима Рыльского [25]. Не знаю, 
когда и какая причина привела к опале этой 
книги, но десятилетия спустя, на исходе со‑
ветской власти, я обнаружил ее единственный 
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экземпляр в спецхране Ленинской библиоте‑
ки, где томились в заточении репрессирован‑
ные советской цензурой издания. А тогда, 
на волне успеха, он перевел эти песни и на 
русский язык. В частном архиве сохранился 
издательский экземпляр рукописи с резолю‑
цией П. Иншакова: «В печать. 28.V.41 г.». 
Стремясь закрепить успех, Кирий переводит 
на украинский язык народные песни аварцев, 
чеченцев, лакцев и кумыков. Очевидно, осу‑
ществиться этому проекту помешала все та 
же война (рукопись также сохранилась, гото‑
вится к изданию).

Несколько слов скажем и о большой эпи‑
ческой поэме «Адыге» («Адыгиаде», как ее 
назвал Василь Барка), работе над которой 
О. Кирий отдал почти два десятилетия кро‑
потливого труда. Первая часть поэмы вышла 
в 1941 году, вторая – в 1948‑м. Эта гранди‑
озная попытка показать исторический путь 
адыгского народа на протяжении последних 
столетий могла бы быть успешной, если бы 
мы не жили в стране, где регулярно перепи‑
сывается история, в том числе история кав‑
казских народов. Иной, чем описана в книге 
Олексы Кирия, видится она сегодня совре‑
менным адыгским ученым. Вот почему все 
попытки учительницы, энтузиаста‑краеведа 
из поселка Афипского Миры Меретуковой 
переиздать эту книгу в Майкопе успехом 
не увенчались. Лишь в 2013 году она вновь 
вышла в Краснодаре, вызвав огромный инте‑
рес во всех черкесских республиках Северно‑
го Кавказа.

1 мая 1942 года в дом Олексы Кирия при‑
шло большое горе – умерла Прасковья Ми‑
хайловна. С тех пор он писал стихи только о 
ней, о своей дорогой Эвридике:

Я грущу, что сегодня мороз,
В день твоих дорогих именин,

Что в саду нет фиалок и роз.
Не цветет твой любимый жасмин.

В этот день, если б силу имел, 
Я б цветам всем цвести повелел,
Чтоб в саду соловей песни пел,
Твое имя в тех песнях хвалил...

А как же творчество на родном языке? 
Писал ли он в стол, дожидаясь реабилитации 
родного слова? Наверное, мы об этом уже 
никогда не узнаем. В годы фашистской окку‑
пации Краснодара группа местной интелли‑
генции из числа профессоров Краснодарского 
педагогического института основала в местной 
газетенке «Кубань» украинскую «страничку». 
Опубликовать свои украинские стихи предло‑
жили и Олексе Кирию. Эти предложения он 
гневно отверг. В 1943 году, после освобожде‑
ния Краснодара, поэт собрал воедино пере‑
воды супруги из украинских поэтов и отнес в 
издательство. И на этот раз его судьба хра‑
нила, ибо сборник не дошел до ЛИТО, где 
выяснилось бы, что для перевода любимая су‑
пруга избрала, наряду с классиками XIX ст. 
С. Руданским, Я. Щеголевым и В. Алексан‑
дровым, расстрелянного большевиками еще в 
начале 1920‑х годов талантливейшего Г. Чу‑
принку, певцов украинской «незалежности», 
несомненных классиков XX в. В. Самийленко 
и Александра Олеся.

Незадолго до смерти поэта, в 1952 году, 
вышла книга его избранных произведений [8]. 
Хотя в предисловии и говорилось об укра‑
инском периоде в творчестве Олексы Кирия, 
книга составлена целиком из русскоязычных 
стихов 1930–1940‑х годов, написанных пре‑
имущественно в жанре газетных передовиц тех 
заидеологизированных лет. Так что настоящего 
подведения итогов его творчества, я думаю, так 
и не состоялось. Возможно, оно еще впереди.

1 Речь идет о стихотворении «Пастух».
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вплив наукових розроБок  
харкІвських учених-технологІв  

на ФорМування нового урБанІстичного 
простору на МеЖІ хІх–хх столІть  

(на прикладі міста харкова)

Марина Гутник 

УДК  001.89(477.54)“18/19”

У статті на прикладі м. Харкова розглянуто формування нового урбаністичного простору в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. Висвітлено стан Харкова на межі століть і ті «нововведення», що їх привнесли вчені Харківського 
технологічного інституту в сучасний урбаністичний стиль міста. Розкрито результати науково‑експертної діяльності 
професорсько‑викладацького складу Інституту. 

Ключові слова: урбаністичне середовище, Харків, науково‑технічні розробки, Харківський практичний техно‑
логічний інститут, експертна діяльність.

В статье на примере г. Харькова рассматривается формирование нового урбанистического пространства в конце 
ХІХ – начале ХХ ст. Показаны состояние Харькова на рубеже веков и те «нововведения», которые привнесли 
ученые Харьковского технологического института в современный урбанистический стиль города. Расскрыты ре‑
зультаты научно‑экспертной деятельности профессорско‑преподавательского состава Института.

Ключевые слова: урбанистическое пространство, Харьков, научно‑технические разработки, Харьковский 
прак тический технологический институт, экспертная деятельность.

The article considers the forming of a new urban space in the late XXth to early XXth centuries. There is also coverage 
of the condition of Kharkiv at the turn of the centuries as well as the innovations which have been introduced into modern 
urbanism style of city by scientists of the the Kharkiv Technological Institute. The results of realization of scientifically expert 
activity by staff of institute are uncovered.

Keywords: urban environment, Kharkiv, scientific and technical developments, Kharkiv Practical Technological Institute, 
expert business.

Сучасне українознавство як інтегральна 
наука об’єднує доробок усіх соціогуманітарних 
наук. Невід’ємною складовою українознав‑
ства є історія української науки і техніки, адже 
дослідження з історії науки і техніки тісно 
пов’язані із сучасною урбаністикою як складо‑
вою історичної науки.

Останнім часом серед науковців України 
спостерігається зростання інтересу до дослі‑
дження домінантного середовища існуван‑
ня сучасного людства, яким стало місто і для 
більшості українців. Сучасний простір міської 
культури відчуває на собі щоденний дефор‑
муючий тиск урбаністичних проблем, серед 
яких – перенаселення міст, культурно‑по‑
бутова адаптація мігрантів, загрозлива еко‑
логічна ситуація, гармонізація архітектурно‑
просторового середовища тощо [7, с. 4]. Тому 

саме дослідження урбаністичного простору 
м. Харкова – одного з найбільших міст Украї‑
ни наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. – 
уможливлює проведення процесу історичної 
реконструкції, відтворення уявлення про те, 
яким було місто понад 100 років тому, а також 
виявлення чинників, які сформували сучасний 
його образ.

У 1835 році, на підставі «найвищого по‑
веління», Слобідсько‑Українську губернію 
перейменували на Харківську. Вона під‑
порядковувалася чернігівському, полтав‑
ському і харківському генерал‑губернатору. 
З 1837 року граф О. Строганов визначив 
Харків головним містом генерал‑губернатор‑
ства. Цей статус залишався за Харковом до 
1856 року – часу скасування генерал‑губер‑
наторства. У 1837 році вийшло «Положення  
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про устрій губернського міста Харкова», і за‑
проваджено посаду міського архітектора, на 
яку призначили А. Тона, професора Харків‑
ського університету. Уся архітектурно‑буді‑
вельна діяльність перебувала під наглядом 
«Комітету про устрій м. Харкова». Зведення 
житлових будинків планували за зразковими 
проектам трьох категорій. Саме тоді розпоча‑
ли формування мережі головних вулиць міста: 
Сумської, Московської (нині – Московський 
проспект), Катеринославської (тепер – Пол‑
тавський шлях) та Німецької (перейменова‑
но на Пушкінську), які забудовували лише 
кам’яницями, оскільки існувала заборона 
на будівництво дерев’яних споруд. Тоді ж у 
межі міста ввели слободу Клочковку (нині – 
вул. Клочківська) і територію Університет‑
ського саду [8].

Попри краєзнавчі дослідження Д. Бага‑
лія [5], Д. Багалія і Д. Міллера [6], С. Ку‑
делка [16], С. Посохова і О. Ярмиша [12], 
С. Посохова і С. Куделка [17], спеціальної 
праці, присвяченої формуванню урбаністично‑
го прос тору Харкова на рубежі ХІХ–ХХ ст., 
не існує. Варто наголосити, що наприкінці 
60‑х років ХІХ ст. міське середовище охоплю‑
вало лише центр міста, його ж околиці (колиш‑
ні заміські слободи та села) зберігали тради‑
ційне сільське середовище.

Наприкінці ХІХ ст. Харків залишався 
переважно ремісничо‑торговельним центром. 
Зміни урбаністичного середовища насамперед 
пов’язані з інтенсивним розвитком промисло‑
вості. У місті один за одним будували великі 
промислові підприємства: сільськогосподар‑
ських машин (1882); механічний (1891), канат‑
ний (1895) та паровозобудівний заводи (1897); 
кондитерська фабрика (1896), які зводили 
безпосередньо в межах Харкова. Цукрові за‑
води і Будянський фарфоро‑фаянсовий Това‑
риства Кузнєцових (розпочав роботу 1885 р.) 
розмістили навколо міста [15, c. 23].

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Харків модернізовувався, спосіб життя його 
мешканців помітно відрізнявся від способу 
життя сільських жителів. Почали використо‑

вувати газове освітлення, конку (попередник 
трамвая) й автомобілі. У 1876 році відкрили 
перше поштове відділення, з’явився телеграф; 
1882 року запрацювала телефонна станція, 
1886 – публічна бібліотека. Зміни торкнули‑
ся і міського простору. На межі століть значно 
зросли темпи урбанізації. Торгівельне значен‑
ня Харкова зумовило проведення залізниці, 
яка перетворила його на крупний залізничний 
вузол і, зі свого боку, викликала посилення 
ділової активності та залучення капіталів. 
У 1912 році Харків мав серед міст Лівобереж‑
ної України найбільші доходи, зосереджував 
значний банківський капітал. Так, наприклад, 
на головній тоді міській площі – Миколаїв‑
ській (нині – площа Конституції) – майже 
поряд стояли будинки Комерційного, Азов‑
сько‑Донського, Санкт‑Петербурзького між‑
народного, Волзько‑Камського, Торговель‑
ного й Земельного банків, а також в іншій 
частині площі – Товариства взаємного креди‑
ту й Російсько‑Азіатського банку. Постійний 
розвиток промисловості зумовив зростання 
чисельності населення Харкова, яке до почат‑
ку ХХ ст. досягло 200 тис. осіб [10, с. 219; 15, 
с. 142–143].

Розвиток промислового виробництва в цей 
період ґрунтувався не лише на фінансових та 
трудових ресурсах, але й на науково‑освіт‑
ньому потенціалі регіону. Проте наявність 
лише одного вищого навчального закладу 
(Харківський імператорський університет, 
заснований 1805 р.) не задовольняла потре‑
би промисловості в забезпеченні інженерни‑
ми кадрами. Восени 1870 року Міністерство 
фінансів доручило Навчальному комітету 
Санкт‑петербурзького технологічного інститу‑
ту (далі – СпбТІ) підготувати матеріали щодо 
організації нового вищого навчального закла‑
ду. Обов’язки спостерігача за веденням будів‑
ництва нового Інституту поклали на Харків‑
ський будівельний комітет, до складу якого 
входили автор проекту – архітектор‑художник 
Р. Генріхсен і губернський інженер В. Потре‑
сов. Спочатку передбачалося побудувати сім 
корпусів: п’ять – для аудиторій, лабораторій 
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Розвідки та матеріали

і майстерень; один – під квартири для служ‑
бовців і один – для газового заводу. На по‑
чатку 1877 року побудували хімічну й фізико‑ 
хімічну лабораторії, механічну майстерню і 
газовий завод. Однак у середині 1870‑х років 
будівництво корпусів Інституту фактично при‑
пинили. Для Російської імперії настали склад‑
ні часи: світова економічна криза, неврожайні 
роки, голод у Поволжі, російсько‑турецька 
війна, дефіцит бюджету. На соціально‑освіт‑
ні програми грошей катастрофічно бракувало. 
Затримка відкриття Технологічного інституту 
в Харкові наприкінці 70–80‑х років ХХ ст. 
також була спричинена внутрішньополітичною 
ситуацією в Російській імперії. У цей час акти‑
візувався рух народовольців, з яких більшість 
були студентами чи випускниками вищої шко‑
ли. Тому, з огляду на вищевикладене, спосте‑
рігалася недовіра з боку влади до вищої школи 
як розсадника бунтівників. Завдяки зусиллям 
багатьох учених, громадськості, міністра на‑
родної освіти І. Делянова, 1885 року відкрили 
Харківський практичний технологічний інсти‑
тут (далі – ХПТІ) [13, с. 138; 14, с. 57]. 

Велика промисловість неможлива без до‑
статньої кількості води. Наприкінці ХІХ ст. 
цю проблему для міста вирішили шляхом бу‑
ріння артезіанських свердловин. У 1889 році, 
власним коштом професора О. Гурова, пробури‑
ли першу в Російській імперії глибоку артезі‑
анську свердловину, що дозволило забезпечи‑
ти Харків питною та технічною водою.

Випускник СпбТІ П. Мухачов, який викла‑
дав креслення в Харківському технологічному 
інституті (назва вишу з 1898 р.; далі – ХТІ), 
а з 1905 року став директором ХТІ, після від‑
відин низки підприємств за кордоном, де ви‑
вчав паровозобудування, почав читати лекції 
з теорії та будови паровозів, представляв ХТІ 
на ХV дорадчому з’їзді інженерів служби ру‑
хомого складу та тяги.

Під керівництвом професора М. Пильчи‑
кова фізична лабораторія ХТІ серед навчаль‑
них закладів Російської імперії стала найбільш 
оснащеною. Учений обладнав першу пересув‑
ну радіостанцію.

Як напрямок у формуванні нового урба‑
ністичного простору м. Харкова можна вва‑
жати вплив надбань наукових студій таких 
архітекторів, як А. Бекетов, С. Загоскін, 
М. Ловцов, В. Немкін, які тривалий час пра‑
цювали в ХТІ й створили потужну інже‑
нерно‑будівельну школу. Зокрема, В. Нем‑
кін спроектував корпуси духовної семінарії 
(нині – вул. Володарського, 46), Єпархіаль‑
не управління у Свято‑Покровському мо‑
настирі (тепер – Центральний державний 
науково‑технічний архів України, вул. Уні‑
верситетська, 4), Озерянську церкву (нині – 
вул. Полтавський шлях, 124) [11]. Загоскін 
спроектував училище ім. О. С. Пушкіна (те‑
пер – пров. Мало‑Панасівський, 1), ремісниче 
училище на вул. Петінській (нині – Електро‑
механічний технікум, вул. Плеханівська, 4), 
недільну школу Товариства розповсюдження 
грамотності по вул. Ветеринарній (нині – ди‑
тяча лікарня, вул. Іванова, 26), будинок для 
Бжоло‑шовководської станції (тепер – адмі‑
ністративний корпус Зоопарку) [9, с. 4–5]. 
Серед шедеврів Харківської архітектури 
варто виокремити будівлі‑особняки рубежу 
ХІХ–ХХ ст., спроектовані А. Бекетовим у 
Міроносицькому провулку (тепер – Будинок 
учених, вул. Совнаркомівська, 10), садибу 
Алчевських (нині – Будинок культури при 
головному управлінні МВС, вул. Совнарко‑
мівська, 13), недільну школу Алчевської (те‑
пер – виставкова зала Художнього музею, 
вул. Совнаркомівська, 9). Водночас А. Бе‑
кетов займався будівництвом Харківсько‑
го комерційного училища по вул. Німецькій 
(нині – Національний юридичний універ‑
ситет ім. Ярослава Мудрого, вул. Пушкін‑
ська, 77) [1, арк. 12–13].

Новаторські ідеї (тісний взаємозв’язок на‑
уки з промисловістю) започаткував у ХПТІ 
його перший директор – В. Кирпичов. Піз‑
ніше вони були покладені в основу діяльнос‑
ті більшості технічних навчальних закладів. 
Фактично лабораторії інституту перетвори‑
лися на малосерійне виробництво, де студен‑
ти здобували навички практичної діяльності. 

http://www.etnolog.org.ua
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У цих лабораторіях виконували замовлення 
для промисловості і транспорту міста. Окрім 
того, студенти ХПТІ проходили виробничу 
практику на промислових підприємствах як у 
Харкові, так і в Харківській губернії. Для ба‑
гатьох заводів і фабрик Харківського регіону 
та всієї Російської імперії ХПТІ став прототи‑
пом сучасного науково‑дослідного інституту, 
де підприємці мали змогу замовити необхідні 
для виробництва дослідження. Важливим на‑
прямком роботи стало здійснення науково‑
експертної діяльності. До цієї роботи залучали 
провідних професорів ХПТІ, які проводили 
практичні дослідження безпосередньо в лабо‑
раторіях Інституту.

Наприклад, у січні 1894 року, на прохан‑
ня Харківської повітової управи, у хімічній 
лабораторії ХПТІ було проведено аналіз пит‑
ної води з криниці хутора Ріпки Вертіївської 
волості Харківського повіту. У воді виявили 
азотну кислоту та аміак, з огляду на що ді‑
йшли висновку про непридатність її до вжи‑
вання. Причини виникнення черевного тифу 
з’ясувати в лабораторії ХПТІ не змогли. Та‑
кий аналіз можна було зробити лише в спеці‑
альній бактеріологічній лабораторії Медично‑
го товариства [2, арк. 1–2].

Дослідження в механічній майстерні Інсти‑
туту на замовлення гірничого інженера Бала‑
шовської залізниці Фон‑Дітмера з визначення 
властивостей зразків каміння з 15 кар’єрів і 
семи видів цегли різних виробників виконали 
професори В. Кирпичов і Г. Латишев. Резуль‑
тати надіслали безпосередньо замовникові [2, 
арк. 14–15]. 

У 1896 році Харківська дума прийняла рі‑
шення про додаткове будівництво в місті три‑
поверхової будівлі лікарні для душевнохворих 
і виділило земству кошти для виробництва 
3 млн 200 тис. штук цегли. Доглядач земської 
лікарні звернувся до технологічного інституту 
з проханням визначити силу опору на роздроб‑
лення на один дюйм семи надісланих зразків 
цегли виробництва заводу підприємця Білень‑
кого. Про результати повідомили доглядачеві 
лікарні [3, арк. 3].

Урбанізація середовища не обмежилася 
лише Харковом. Створення нових виробництв 
в Харківській губернії, інтенсивне залізничне 
будівництво формували новий тип індустріаль‑
ного середовища. Особливо активна співпраця 
спостерігалася з мережею залізниць. У жовтні 
1894 року в механічній лабораторії Інституту 
дослідили зразки на розрив сортового заліза 
і червоної міді, що призначалися для будів‑
ництва Курсько‑Харківсько‑Азовської заліз‑
ниці. Результати надіслали замовникові [2, 
арк. 11].

На замовлення начальника служби шляху 
Курсько‑Харківсько‑Азовської, Лозівсько‑
Севастопольської і Джанкой‑Феодосійської 
залізниць надано висновок про придатність 
для паровозів води, узятої зі свердловини на 
станції Іслам‑Терек, досліджено фізичні влас‑
тивості 78 зразків заліза для котлів [4, арк. 1, 
3, 18, 20, 40].

Товариство Південно‑Східної залізниці 
звернулося до директора ХПТІ з проханням 
здійснити дослідження на заморожування і 
роздроблення зразків каміння, яке передбача‑
ли використати для фундаменту й облицюван‑
ня штучних споруд Єлець‑Валуйської залізни‑
ці, провести аналіз механічних властивостей 
десяти зразків заліза, які мали застосувати в 
тих самих цілях. Про результати дослідження 
повідомили Товариство Південно‑Східної за‑
лізниці [4, арк. 53–55, 66].

Важливо й те, що замовлення залізниць 
стосувалися не лише будівництва колій, упо‑
рядкування територій, але й обслуговування 
пасажирів. Так, на початку 1896 року в хіміч‑
ній лабораторії ХПТІ виконано замовлення 
управління Харківсько‑Миколаївської заліз‑
ниці на визначення здатності цукрового піску 
поглинати вологу з повітря і зазнавати змін, 
які погіршують його якість настільки, що цін‑
ність продукту знижується. Висновок про ре‑
зультати дослідження надіслали Управлінню 
залізниці [4, арк. 20].

Таким чином, науково‑технологічні аспекти 
нового урбаністичного середовища Харкова 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в значній 
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мірі формувалися завдяки зусиллям науково‑
педагогічного складу ХТІ. Науковці Інститу‑
ту та його випускники відіграли важливу роль 
у перетворенні Харкова в один з найбільших 
промислово‑транспортних і науково‑освітніх 
центрів України. Попри втрати значної части‑
ни архітектурних пам’яток тієї пори, що були 
пов’язані зі знищенням культових споруд у 
1930‑х роках та руйнуванням частини центру  
міста, підвалини нового урбаністичного середо‑

вища, закладені наприкінці ХІХ ст., зберег‑
лися і на початку ХХІ ст., а тісна співпраця 
науково‑педагогічного складу сучасного НТУ 
«ХПІ» з колективами промислових підпри‑
ємств тривають і нині. Отже, дослідження іс‑
торії української науки, зокрема історії вищої 
технічної школи, мають посісти чільне місце 
в сучасному українознавстві, оскільки відоб‑
ражають досить важливу складову поступу 
українства.
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Виставка «Скарби родоводу України», екс‑
понована в Кіровоградському обласному ху‑
дожньому музеї у вересні 2015 року, вирізня‑
ється з‑поміж інших: самобутній вишуканий 
традиційний одяг Луганської землі – на тлі сіт‑
ки, а посередині на столі – фото бійця‑айдарів‑
ця і напис: «Ми обов’язково повернемось!» Тут 
пульсує минуле й сьогодення. І віра, незламна 
віра в те, що ніхто не знищить, не зламає нашої 
духовної скарбниці, нашого доброго роду і те, 
що з нього росте. 

У страшному вогні війни рятувалася спад‑
щина українців Луганщини (книги, музейні 
цінності). Народне вбрання – один з особливо 
значущих маркерів українства, тому окупанти, 
як середньовічні інквізитори, перетворюють 
у руїни музеї і нищать артефакти української 
культури. У такі часи актуалізується особлива 
роль народного вбрання як виразу національної 
самосвідомості, національної ідентичності. На‑
родний одяг стає символом свободи народу [1].

Представлену збірку Микола Павлю‑
ченко придбав у Єлизавети Главацької (жи‑
тельки Старобільська). Сам він родом із 
Дніпро петровщини. Захищав правду укра‑
їнців на Майдані, а потім пішов доброволь‑
цем боронити кордони Батьківщини. Інженер 
за професією, патріот з розумінням того, що 
народний одяг, як і мова, вводить людину у 
визначене етнічне поле.

Вороги бояться нашої спадщини. Бояться 
мови, пісні... Бояться вишиванки, бо народ‑
ний костюм зберігає для сучасників і майбут‑
ніх поколінь величезну інформацію про най‑
давніші традиції свого населення. У дивосвіті 
жіночого одягу Луганського краю – зворуш‑
лива мелодія української пісні, велич і сила 
жіночої любові, любові до рідної землі. І сьо‑
годні, у час війни, наші предки разом з нами 

на захисті українства. Традиційне вбрання в 
експозиції – це не тільки мистецькі витво‑
ри, а й свідчення належності до українського  
етносу.

Сорочки, керсетки, юпки свідчать про вмін‑
ня жінок цього краю творити довершене за кро‑
єм і декоруванням вбрання. Відразу згадуєш 
Полтавщину, звідки козацькі поселенці, освою‑
ючи та охороняючи степи Старобільщини, через 
віки донесли у візерунках коди пращурів.

Конструктивно‑декоративні особливості 
сорочок Старобільщини схожі на полтавські:  
суцільнокрійні («цілі»), з вуставками, при‑
шитими по основі, з призбируванням у верх‑
ній частині рукава «пухликами» («пухлями») 
та без них. Полотняні сорочки, пошиті у три 
пілки, а перкалеві – у дві, мають вишукане 
оздоблення, що втілює різні естетичні впо‑
добання. Старовинні експонати прикрашені 
класичним настилуванням «білим по білому», 
вирізуванням, мережкою з високим художнім і 
технічним рівнем виконання: майстрині бездо‑
ганно клали білі стібки, створюючи мистець‑
кі композиції, вироблені народною традицією 
впродовж століть.

Рослинні та геометризовані орнаменти на‑
гадують традиційні узори з Гадяччини, Мир‑
городщини – «ламане дерево», стилізовані 
квітки, вишиті «біллю» та в поєднані з вирі‑
зуванням. Поділ сорочок, який завжди було 
видно з‑під плахти, декорований мережкою 
«зубцюванням», «пруткуванням» тощо. Кож‑
не село мало свої улюблені як узори, так і на‑
йменування. Традиційно орнамент розташо‑
вано на вуставці та під нею, а вздовж рукава 
вільно розміщено стилізовані квіти. Давнє ви‑
різування вдало імітує сорочка, вишита пізні‑
шою технікою «хрест» темними, із сіруватим 
відтінком нитками.

«евакуйована колекцІя» в кІровоградськоМу 
оБласноМу худоЖньоМу Музеї

Людмила Пономар

УДК  391(477.61)
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Цікавими композиціями з вільно розкида‑
них букетів вирізняються сорочки з рослинним 
орнаментом, вишитим  також технікою «хрест» 
у червоно‑чорній та червоно‑синій гамі.

Багатим декоруванням чарують юпки та 
керсетки, подібні до полтавських вільним си‑
луетом та довгим кроєм (до колін і нижче). 
Вони мають фігурну спинку, розширений низ 
(до 7–8 клинів). Їх прикрашають нашивками 
з плису (оксамиту), охоплюючи поли, виріз шиї, 
низ рукавів. Оздоблення правої поли створює 
викінчену композицію з акцентом у її куті: з 
орнаментальним мотивом дерева («квітка»), га‑
лузками з листям, стилізованими «орлами».

Вивчаючи народне вбрання українців, ви‑
датний етнолог Я. Прилипко зазначив: «Всі 
оті кочові хвилі, що котилися з Азії в Європу, 
здебільшого розбивалися і гасли саме на тери‑
торії лісостепової та степової України...». Така 
інтерпретація явища не втрачає актуальності й 
сьогодні [2, с. 58]. Хвилю ворожих орд у всі 
часи українці зупиняли дорогою ціною – жит‑
тям синів! Кращих із кращих.

В іншій залі музею розгорнуто експозицію 
«Герої не вмирають», присвячену до дня на‑
родження Віктора Голого (1981–2014), Героя 
України, якому 28 вересня виповнилося б 
33 роки. Він був гармашем Чорноліського 

куреня Чорноліської сотні українського коза‑
цтва, а 19 червня 2014 року його зарахували 
до складу 42‑го батальйону територіального 
округу. Будучи істориком, народознавцем, 
Віктор Голий працював у крає знавчому му‑
зеї м. Знам’янки. Колеги згадують, що він 
у свою роботу вкладав усю душу. Був іні‑
ціатором створення громадської організації 
«Туристично‑краєзнавчий клуб Чорно лісся», 
щоб залучати молодь до здорового способу 
життя, пробуджувати інтерес до історії, ар‑
хеології рідного краю; працював над тема‑
ми – «Археологія рідного краю», «Козаць‑
кий період історії краю», «Заселення краю». 
Він не міг стояти осторонь, коли розпочалася 
війна на Сході. 28 серпня 2014 року разом з 
бійцями, супроводжуючи продовольчу коло‑
ну в Дебальцеве, потрапив у засідку сепара‑
тистів. Віктор загинув, прикриваючи колону. 
Як козак, котрих шанував як захисників рід‑
ної землі. «Вітя‑козак», – саме так називали 
його за любов до Батьківщини, яка була для 
нього понад усе.

Виставка одягу з окупованої Луганщини і 
виставка пам’яті героя, що поліг за рідну зем‑
лю, – це пересторога ворогам, що не можна 
перемогти народ, який уміє так цінувати й бе‑
регти свою культуру.

1. Національний стиль в українському вбранні 
на сайтах Інтернету // Українська етнокультурна 
спадщина в сучасному інформаційному просто-
рі. Наукові студії ІМФЕ. – Київ, 2012. – Вип. 2. – 
С. 199–252.

2. Прилипко Я. П. Етнокультурні зв’язки болгар 
і східних слов’ян. – Київ : Наукова думка, 1964.
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Уже багато років поспіль триває плідне спів‑
робітництво українських і болгарських учених на 
терені етнології: це спільні проекти, конференції, 
зустрічі, польова робота тощо. Дослідники ак‑
тивно розробляють нові підходи до вивчення та‑
ких актуальних нині питань, як етнотрансфор‑
мації в сучасному суспільстві, ідентичність та 
менталітет, становище етнічних груп і нацмен‑
шин, міграції та переселення в час глобалізацій‑
них змін та ін. В обох країнах існують чималі 
іноетнічні анклави (зокрема болгари в Україні і 
українці в Болгарії), що дозволяє вивчати різно‑
манітні аспекти становища діаспорних культур, 
міжетнічних взаємовпливів тощо.

З 29 листопада по 6 грудня 2015 року на‑
уковці Інституту мистецтвознавства, фольк‑
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України (далі – ІМФЕ) – заступник 
директора з наукової роботи Оксана Шев‑
чук та провідний науковий співробітник 
відділу зарубіжної фольклористики, голо‑
ва Національної асоціації україністів Леся 
Мушкетик – перебували в Болгарії в рам‑
ках міжнародного міжакадемічного проек‑
ту «Конструювання ідентичності в контекс‑
ті пан’європейської мобільності (українці в 
Болгарії і болгари в Україні)», що триває з 
2014 року. Учасниками проекту з української 
сторони є директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько‑
го академік Ганна Скрипник; завідувач відділу 
зарубіжної фольклористики, кандидат філоло‑
гічних наук Леся Вахніна; провідний нау ковий 
співробітник, доктор філологічних наук Леся 
Мушкетик; провідний науковий співробітник, 
кандидат історичних наук Галина Бондаренко; 
науковий співробітник, кандидат філологічних 
наук Ірина Огієнко. З болгарської сторони – 
директор Інституту етнології та фольклорис‑
тики з Етнографічним музеєм Болгарської 
академії наук (БАН) Петко Христов, головні 

асистенти (старші наукові співробітники) Єле‑
на Водінчар, Таня Матанова, Галін Георгієв, 
Цветеліна Димитрова. 

Упродовж 2015 року в Україні в рамках про‑
екту вже побували болгарські дослідники. Так, 
Петко Христов проводив анкетування болгар‑
ського населення (переважно молоді) Півдня 
України, зокрема Одеси та Одеської області, 
акцентуючи увагу на питаннях ідентичності. 
Про це він розповів на вченій раді ІМФЕ, що 
відбулася 19 травня 2015 року, а також поінфор‑
мував колег про діяльність Інституту етнології 
та фольклористики з Етнографічним музеєм 
БАН, зокрема, про його публікації, періодич‑
ні видання, проекти та ін. У вересні 2015 року 
ІМФЕ відвідали інші співробітники Інститу‑
ту – його колишній директор, завідувач відді‑
лу антропології народних мистецтв і візуальних 
форм Міла Сантова, фольклористка Цветеліна 
Димитрова та етнолог і мистецтвознавець Да‑
ніел Фокас, які мали зустріч із керівництвом 
ІМФЕ та співробітниками відділу зарубіжної 
фольклористики. Вони розповіли про основні 
напрями своїх досліджень, передали статті для 
опублікування (стаття Д. Фокаса «Особливос‑
ті зображення тварин у середньовічному бол‑
гарському мистецтві»).

30 листопада 2015 року О. Шевчук та 
Л. Мушкетик завітали до Інституту етнології 
та фольклористики з Етнографічним музеєм 
БАН, де мали бесіду з директором П. Хрис‑
товим та деякими співробітниками – учас‑
никами спільного проекту. Він ознайомив 
українських колег з основними науковими 
напрямами роботи Інституту, зокрема з його 
діяльністю в рамках європейського проек‑
ту дослідження діаспори, міграцій та проб‑
лем прикордоння, а також продемонстрував 
публікації із цих питань. Відтак українські  
науковці отримали запрошення на презентацію  

науковцІ Інституту Мистецтвознавства, 
Фольклористики та етнологІї 

ім. М. т. рильського нан україни в соФІї 

Оксана Шевчук, Леся Мушкетик

http://www.etnolog.org.ua

І
ту «Конструювання ідентичності в контекс

І
ту «Конструювання ідентичності в контекс
ті п Іті пан’європейської мобільності (українці в Іан’європейської мобільності (українці в 
Болгарії і болгари в Україні)», що триває з ІБолгарії і болгари в Україні)», що триває з 
2014 І2014 рокуІроку. Учасниками проекту з української І. Учасниками проекту з української року. Учасниками проекту з української рокуІроку. Учасниками проекту з української року
сторони є директор ІМФЕ ім.Історони є директор ІМФЕ ім.
го академік Ганна Скрипник; завідувач відділу Іго академік Ганна Скрипник; завідувач відділу 
зарубіжної фольклористики, кандидат філолоІзарубіжної фольклористики, кандидат філоло
гічних наук Леся Вахніна; провідний науІгічних наук Леся Вахніна; провідний нау
співробітник, доктор філологічних наук Леся Іспівробітник, доктор філологічних наук Леся 
Мушкетик; провідний науковий співробітник, ІМушкетик; провідний науковий співробітник, 
кандидат історичних наук Галина Бондаренко; Ікандидат історичних наук Галина Бондаренко; 

М
манітні аспекти становища діаспорних культур, 

М
манітні аспекти становища діаспорних культур, 
міжетнічних взаємовпливів тощо.

М
міжетнічних взаємовпливів тощо.

З 29 листопада по 6

М
З 29 листопада по 6 гру

М
грудня 2015 року на‑

М
дня 2015 року на‑грудня 2015 року на‑гру

М
грудня 2015 року на‑гру

уковці Інституту мистецтвознавства, фольк

М
уковці Інституту мистецтвознавства, фольк

истики та етнології ім.

М
истики та етнології ім. М.

М
М. Т.

М
Т. Риль

М
Рильського 

М
ського 

НАН України (далі

М
НАН України (далі – ІМ

М
– ІМФЕ)

М
ФЕ) – за

М
– заступник 

М
ступник 

директора з наукової роботи Оксана Шев‑

М
директора з наукової роботи Оксана Шев‑
чук та провідний науковий співробітник 

М
чук та провідний науковий співробітник 
відділу зарубіжної фольклористики, голоМвідділу зарубіжної фольклористики, голо‑М‑
ва Національної асоціації україністів Леся Мва Національної асоціації україністів Леся 
Мушкетик ММушкетик – пеМ– перебували в Болгарії в рам‑Мребували в Болгарії в рам‑
ках міжнародного міжакадемічного проек‑Мках міжнародного міжакадемічного проек‑
ту «Конструювання ідентичності в контексМту «Конструювання ідентичності в контекс

ан’європейської мобільності (українці в Ман’європейської мобільності (українці в 
Болгарії і болгари в Україні)», що триває з МБолгарії і болгари в Україні)», що триває з 

. Учасниками проекту з української М. Учасниками проекту з української 
сторони є директор ІМФЕ ім.Мсторони є директор ІМФЕ ім. М.ММ.
го академік Ганна Скрипник; завідувач відділу Мго академік Ганна Скрипник; завідувач відділу 
зарубіжної фольклористики, кандидат філолоМзарубіжної фольклористики, кандидат філоло

форм Міла Сантова, фольклористка Цветеліна 

М
форм Міла Сантова, фольклористка Цветеліна 
Димитрова та етнолог і мистецтвознавець Да

М
Димитрова та етнолог і мистецтвознавець Да
ніел Фокас, які мали зустріч із керівництвом Мніел Фокас, які мали зустріч із керівництвом 
ІМФЕ та співробітниками відділу зарубіжної МІМФЕ та співробітниками відділу зарубіжної 

Ф
менталітет, становище етнічних груп і нацмен

Ф
менталітет, становище етнічних груп і нацмен‑

Ф
‑

шин, міграції та переселення в час глобалізацій

Ф
шин, міграції та переселення в час глобалізацій‑

Ф
‑

х країнах існують чималі Фх країнах існують чималі 
іноетнічні анклави (зокрема болгари в Україні і Фіноетнічні анклави (зокрема болгари в Україні і 
українці в Болгарії), що дозволяє вивчати різно Фукраїнці в Болгарії), що дозволяє вивчати різно‑ Ф‑
манітні аспекти становища діаспорних культур, Фманітні аспекти становища діаспорних культур, 

дня 2015 року на‑ Фдня 2015 року на‑
уковці Інституту мистецтвознавства, фольк Фуковці Інституту мистецтвознавства, фольк‑ Ф‑

Упродовж 2015

Ф
Упродовж 2015

екту вже побували болгарські дослідники. Так, 

Ф
екту вже побували болгарські дослідники. Так, 
Петко Христов проводив анкетування болгар

Ф
Петко Христов проводив анкетування болгар
ського населення (переважно молоді) Півдня 

Ф
ського населення (переважно молоді) Півдня 
України, зокрема Одеси та Одеської області, 

Ф
України, зокрема Одеси та Одеської області, 
акцентуючи увагу на питаннях ідентичності. 

Ф
акцентуючи увагу на питаннях ідентичності. 
Про це він розповів на вченій раді ІМФЕ, що ФПро це він розповів на вченій раді ІМФЕ, що 
відбулася 19Фвідбулася 19ФтраФтравня 2015Фвня 2015 рокуФроку, аФ, ароку, арокуФроку, ароку
мував колег про діяльність Інституту етнології Фмував колег про діяльність Інституту етнології 
та фольклористики з Етнографічним музеєм Фта фольклористики з Етнографічним музеєм 
БАН, зокрема, про його публікації, періодичФБАН, зокрема, про його публікації, періодич
ні видання, проекти таФні видання, проекти та ін. Фін. 
ІМФЕ відвідали інші співробітники ІнституФІМФЕ відвідали інші співробітники Інститу
туФту – йогФ– його колишній директор, завідувач віддіФо колишній директор, завідувач відді
лу антропології народних мистецтв і візуальних Флу антропології народних мистецтв і візуальних Фформ Міла Сантова, фольклористка Цветеліна Фформ Міла Сантова, фольклористка Цветеліна 
Димитрова та етнолог і мистецтвознавець ДаФДимитрова та етнолог і мистецтвознавець Да

Еасистенти (старші наукові співробітники) ЄлеЕасистенти (старші наукові співробітники) Єле
на Водінчар, Таня Матанова, Галін Георгієв, Ена Водінчар, Таня Матанова, Галін Георгієв, 
Цветеліна Димитрова. ЕЦветеліна Димитрова. 

Упродовж 2015 ЕУпродовж 2015 року Ероку в Україні в рамках проЕв Україні в рамках про‑Е‑
екту вже побували болгарські дослідники. Так, Еекту вже побували болгарські дослідники. Так, 
Петко Христов проводив анкетування болгарЕПетко Христов проводив анкетування болгар‑Е‑
ського населення (переважно молоді) Півдня Еського населення (переважно молоді) Півдня 
України, зокрема Одеси та Одеської області, ЕУкраїни, зокрема Одеси та Одеської області, 
акцентуючи увагу на питаннях ідентичності. Еакцентуючи увагу на питаннях ідентичності. 
Про це він розповів на вченій раді ІМФЕ, що ЕПро це він розповів на вченій раді ІМФЕ, що 

ож поінфорЕож поінфор

їни в 

Е
їни в 

Е



101

Хроніка. Рецензії

чергового видання з даної проблематики,  
що відбулася наступного дня о 16‑й годині в  
рамках наукового семінару «Мобільність. Міг‑
рації. Культури» в конференц‑залі Інституту 
етнології та фольклористики з Етнографічним 
музеєм БАН. Це збірка за однойменним про‑
ектом – Културно-историческо  и  езиково 
наследство на «съседна» България («Куль‑
турно‑історична і мовна спадщина у “сусідній” 
Болгарії», 2015). До авторського колективу на 
чолі з керівником проекту В. Гашевим увійшли 
науковці Інституту балканістики, Софійського 
університету, Інституту етнології і фолькло‑
ристики з Етнографічним музеєм БАН, Біб‑
ліотеки Кирила і Мефодія та інших установ 
Болгарії. Збірка охоплює 20 наукових статей, 
предметом дослідження яких є етнокультура 
болгарського населення тих місцевостей, що 
перебувають поза територією сучасної Болга‑
рії – переважно на Балканському півострові, 
на північ від р. Дунай, у Малій Азії та ін. На 
презентації виступили В. Гашев, П. Христов, 
В. Ганева‑Райчева та інші учасники проекту, 
кілька творів виконав автентичний вокально‑
інструментальний гурт. Відтак було продемон‑
стровано документальні фільми «Наше село є 
Бобощиця» та «Наші в Косово і в Албанії», 
що стали ілюстрацією плідної кількарічної 
праці болгарських науковців над проектом. Ці 
кінострічки дають чітке уявлення про звичаї 
та обряди болгарської діаспори, фіксують стан 
їхньої збереженості й трансформації в сучас‑
них умовах.

Про те, що болгарські етнологи активно зай‑
маються різноманітними питаннями болгарської 
діаспори, свідчать також інші міжнародні про‑
екти. Так, 29–30 вересня 2014 року в Софії 
відбулася міжнародна конференція «Болгари на 
чужині, чужинці в Болгарії: інституції, органі‑
зації, осередки, життя», безпосередньо присвя‑
чена цим питанням. На жаль, українські вчені у 
складних умовах сучасного суспільно‑політич‑
ного й фінансово‑економічного життя позбав‑
лені можливості проводити етнофольклорні об‑
стеження та дослідження української діаспори 
близького й далекого зарубіжжя.

1 грудня 2015 року відбулася зустріч на‑
уковців ІМФЕ зі співробітниками Інституту 
фольклористики, який номінально входить до 
складу Інституту етнології та фольклористики 
з Етнографічним музеєм БАН. Фольклорис‑
ти тут зосереджені в таких секторах: антро-
пологія  словесних  традицій; порівняльні 
фольклористичні  дослідження; дослідники  
народного мистецтва – у секторах: етно-
музикологія і етнохореологія; антропо логія 
народних  мистецтв  і  візуальних  форм; 
етно логи – у секторах: балканська  етно-
логія;  етнологія соціалізму  і постсоціаліз-
му; етно музеологія; історична етнологія. 

Л. Мушкетик та О. Шевчук зустрілися з 
болгарськими фольклористами та етнологами: 
Светлою Петковою (завідувач відділу), Цве‑
теліною Димитровою, Танею Матановою, Мі‑
лою Сантовою (завідувач відділу), Валентиною 
Ганевою‑Райчевою, Владимиром Пенчевим, 
Катею Михайловою та ін. У розмові, окрім фа‑
хових питань, ішлося про політико‑економічну 
ситуацію в Україні. Болгарські вчені осудили 
російську агресію та маніпулятивно‑пропаган‑
дистькі методи Росії щодо України.  

Науковці обох інститутів обмінялися лі‑
тературою, зокрема, українські вчені подару‑
вали болгарам монографії та часописи ІМФЕ 
(«Народна творчість та етнологія» і «Студії 
мистецтвознавчі» за останні роки тощо). Сво‑
єю чергою вони серед інших отримали для 
біб ліотеки узагальнююче синтетичне видання 
Речник на термините от словесния фолк-
лор България («Словник термінів словесного 
фольклору Болгарії»), що вийшло двома мо‑
вами як підсумок болгарсько‑чеського про‑
екту (уклад.: Я. Отченашек, В. Баєва. Пра‑
га; Софія, 2013). Словник складається з двох 
частин: 1. Терміни болгарського фольклору; 
2. Персонажі болгарського фольклору. 

Українські вчені мали змогу попрацювати 
в бібліотеці згаданого інституту, де збира‑
ли матеріали за тематикою проекту, а також 
ознайомилися із сучасними тенденціями роз‑
витку болгарської етнології, фольклористи‑
ки, етномузикології та музикознавства. Слід  
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зазначити, що українські дослідники вже мають  
певний багаж знань та уявлень про сучасну 
болгарську фольклористику (стаття І. Огієнко 
«Болгарська фольклористика кінця ХХ – по‑
чатку ХХІ ст.» у збірнику «Компаративні до‑
слідження слов’янських мов і літератур пам’яті 
акад. Леоніда Булаховського» (2013, вип. 23, 
с. 248–257); болгарський спецвипуск журна‑
лу «Народна творчість та етнографія» (2008, 
№ 2); розділ «Болгарська етнологія» в книзі 
«Сучасна зарубіжна етнологія» (2010, т. 2); 
розвідка Т. Рудої «“Български фолклор”: ла‑
бораторія народознавчих досліджень» у збір‑
нику «Сучасна фольклористика європейських 
країн» (Київ, 2012, с. 130–159)). Нещодав‑
но І. Огієнко для інститутського щорічника 
«Слов’янський світ» переклала розлогу статтю 
болгарської фольклористки Каті Михайлової 
«Болгарська фольклористика: історія, сучас‑
ність, перспективи» (2015, вип. 14). Варто за‑
уважити, що раніше болгарські фольклористи 
підготували також українське число журналу 
Български фольклор (2011, № 3/4) зі стаття‑
ми співробітників ІМФЕ. 

Л. Мушкетик мала фахову розмову з відо‑
мою дослідницею слов’янського епосу (зокрема 
українських дум) Катею Михайловою та док‑
тором наук із м. Шумена фольклористкою та 
етнологом Венетою Янковою, яка цікавиться 
етнокультурними зв’язками в народній куль‑
турі. Її монографія, яка нещодавно побачила 
світ («Болгари в Угорщині. Культурна пам’ять 
і спадщина» (2014)), дотична до проблемати‑
ки планових робіт Л. Мушкетик з вивчення 
слов’янської фольклористики Угорщини (книга 
«Славістичні студії в Угорщині: історія та су‑
часний стан. – Київ, 2014).

Леся Мушкетик проаналізувала часопис 
Български  фольклор за останнє десятиріччя, 
за яким можна простежити основні тенденції 
розвою фольклористичної науки Болгарії, що 
суголосні сучасним європейським тенденціям. 
Отже, фольклор часто слугує ілюстрацією для 
етнологічних досліджень, які зближаються з  
культурною та соціальною антропологією. Особ‑
ливістю болгарської науки є активне вивчення 

ісламської проблематики й балканістики в ціло‑
му. Часописи згруповано за темами, які послі‑
довно розкриваються в пропонованих розвідках. 

Оксана Шевчук ознайомилася зі збірником 
наукових праць болгарських музикознавців 
Бьлгарско  музикознание і опрацювала низ‑
ку статей, дотичних до теми проекту, зокрема 
тих, що стосуються методології дослідження 
міжкультурних зв’язків, трансформаційних 
процесів у музичній культурі Болгарії, які від‑
буваються в сучасному міському середовищі. 
Привернули увагу кілька статей із цікавою 
постановкою проблеми дослідження. Це, зок‑
рема, фундаментальна стаття Аїди Палієвої 
«Homo musicus» между Балканим и Европа. 
Интенции  и  прояви  на  наднационального  в 
бьлгарското  композиторско  сьзнание, а та‑
кож Цьрковнос и музикално мислене Кристи‑
ни Янової. Слід сказати, що, приділяючи багато 
уваги православній церковній музиці, болгар‑
ські музикознавці водночас публікують чимало 
статей, присвячених музиці національних мен‑
шин, у тому числі ромській. Інші напрями до‑
сліджень, про які йдеться у збірнику Бьлгарско 
музикознание, стосуються проблеми модер‑
нізму в болгарській музиці. Особливий інтерес  
з‑поміж публікацій, уміщених у ньому, викли‑
кав цикл статей етномузикознавця Лозанки 
Пейчевої під назвою Между  Селото  и  Все-
лената.  Старата  фольклорна  музика  от 
Бьлгария  в  новите  времена. Вона також є 
авторкою фундаментальної однойменної моно‑
графії і, як засвідчують відгуки інших болгар‑
ських науковців, ця праця має великий попит 
як серед народознавців, так і музикознавців. 
Л. Пейчева розглядає фольклорну музику від 
повоєнних років до сучасності крізь призму мо‑
дернізації, виразом якої є процеси урбанізації, 
публічності, стандартизації, фіксації, озахід‑
нення, гібридизації тощо, що призводять до 
потужних змін трансформаційного характеру 
в її функціонуванні в різних сферах культури. 
Авторка осмислює проблему фольклорної му‑
зики в контексті глобалізації, на сцені, у ме‑
дійних засобах, культурній індустрії, в освітній 
сфері; розглядає фольклор у побуті болгарської 
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діаспори паралельно з циганською музикою. 
Загалом ця монографія цікава застосованою в 
ній сучасною методологією бачення та інтер‑
претації фольклору, що дозволило вченій ство‑
рити фундаментальне комплексне дослідження 
функціонування музичної культури болгар на 
сучасному етапі. 

Поряд з роботою в бібліотеці Інституту 
етнології та фольклористики з Етнографічним 
музеєм БАН пощастило відвідати його Етно‑
графічний музей і оглянути виставку болгар‑
ського народного вбрання. Особливий інтерес 
викликала надзвичайно колоритна, барвиста 
й характерна колекція масок болгарських ря‑
джених – кукерів, які за традицією є основ‑
ними персонажами обрядів, що відбуваються 
на М’ясницю.

Українські науковці мали також нагоду 
взяти участь у роботі міжнародної конферен‑
ції Multimedial Representations of the Other and 
Construction  of  Reality:  East-Central  Europe. 
1945–1980 («Мультимедійні репрезентації 
іншого і конструювання реальності: Східно‑
Центральна Європа. 1945–1980» (2–5 груд‑
ня 2015 р.). Організаторами конференції стали 
вчені з Варшави (Д. Демський), Будапешта 
(І. С. Кріштоф), Софії (А. Касабова, Е. Троєва‑ 
Григорова, П. Христов, В. Періклієва, І. Мар‑
ков). Дослідники з різних європейських країн 
демонстрували різноманітні репрезентації об‑
разу свого / чужого в різних мас‑медіа часів 
соціалізму, що є нині актуальним у світовій 
науці. Українські дослідниці зустрілися тут 
з багатьма зарубіжними колегами, зосібна з 
учасницею українсько‑угорського міжакаде‑
мічного проекту Аготою Ішпан, одним з орга‑
нізаторів конференції Ілдіко Кріштоф та інши‑
ми болгарськими та польськими колегами.

2 грудня ввечері після конференції відбулася 
презентація видання матеріалів спільного про‑
екту Інституту етнології та фольклористики з 
Етнографічним музеєм БАН та Інституту ар‑
хеології і етнології Польської академії наук під 
назвою Contextualizing  Changes:  Magrations, 
Shifting  Borders  and  New  Identities  in  Eastern  
Europe («Контекстуалізація змін: міграції,  

пересування кордонів і нових ідентичностей у 
Східній Європі»). У 2015 році в Болгарії було  
оприлюднено збірник статей з однойменної 
конференції, куди ввійшли й статті науковців 
ІМФЕ Л. Вахніної, І. Огієнко, С. Жигун.

Л. Мушкетик та О. Шевчук упродовж 
свого перебування активно збирали матеріали 
в середовищі української діаспори Болгарії, 
передусім у Софії. Для цього вони розробили 
й видрукували запитальник, який розповсю‑
дили в місті, а також за допомогою колег пе‑
редали до міст Пловдива, Шумена та ін. Вони 
провели опитування етнічних українців Софії, 
відвідали місця перебування видатних україн‑
ців, провели консультації зі співробітниками 
згаданого Інституту БАН, зокрема Танею 
Матановою, яка займається цією проблемати‑
кою і якій належить книга «С двумя родина‑
ми, двумя языками, двумя культурами... По‑
коление смешанных браков – идентичность 
и этнокультурные характеристики» (Софія, 
2015). Велику допомогу їм надала координа‑
тор культурних громад українців Болгарії Ан‑
тоніна Якімова – українка, з Рівненщини, яка 
чимало часу віддала вивченню україно знавчої 
проблематики в Болгарії, історії цього питан‑
ня, його сучасного стану. У 2011 році в Софії 
вийшла її книга «Українці в Болгарії: філосо‑
фія історичного буття», у якій дослідниця зі‑
брала й представила значний матеріал щодо 
діяльності українців багатьох поколінь у різ‑
них сферах культурно‑мистецького, науково‑
освітнього та суспільно‑громадського життя.

Із вдячністю згадуємо п. Якімову в ролі 
гіда. Вона розкрила багато історичних деталей, 
пов’язаних з українськими пам’ятними місцями 
Софії, невтомно розповідала про становище 
українців Болгарії, про долі окремих видатних 
українців, не оминула інформації про цьогорічні 
заходи української громади, присвячені різним 
святам та знаковим датам. Вона з приємністю 
повідомила про відзначення українцями в Со‑
фії, за відповідно підготовленим сценарієм, 
свята Святого Миколая. Варто додати, що 
українці Болгарії святкують Різдво двічі: як 
католики – разом з болгарами 25 грудня та як 

http://www.etnolog.org.ua
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редали до міст Пловдива, Шумена таЕредали до міст Пловдива, Шумена та ін. Еін. Вони ЕВони 
провели опитування етнічних українців Софії, Епровели опитування етнічних українців Софії, 
відвідали місця перебування видатних українЕвідвідали місця перебування видатних україн‑Е‑
ців, провели консультації зі співробітниками Еців, провели консультації зі співробітниками 
згаданого Інституту БАН, зокрема Танею Езгаданого Інституту БАН, зокрема Танею 
Матановою, яка займається цією проблемати‑ЕМатановою, яка займається цією проблемати‑
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православні й греко‑католики – 7 січня (див. 
про це інформацію А. Якімової на сайті Між‑
народної асоціації україністів).

3 грудня 2015 року відбулася зустріч з 
україністами факультету слов’янських філо‑
логій Софійського університету ім. св. Климента 
Охридського, викладачами Лідією Терзій‑
ською, Албеною Стаменовою, Валентиною 
Драгулевою, їхніми молодшими колегами 
Владимиром Колевим, Павліною Мартино‑
вою, лектором‑викладачем, носієм української 
мови Олею Сорокою зі Львова, виконавчим 
директором Спiлки українських органiзацiй 
Болгарiї Антоніною Якімовою, аспірантами й 
студентами‑україністами та полоністами. Зу‑
стріч відкрила А. Стаменова. Вона розповіда‑
ла про специфіку вивчення слов’янських мов в 
університеті, про україністику, її нинішнє ста‑
новище, кількість студентів, їх спеціалізацію, 
міжуніверситетський студентський обмін з 
Києвом і Львовом та ін. Лідія Терзійська, яка, 
власне, є фундатором україністики, що тут ви‑
кладається з 1996 року, додала власні спосте‑
реження про процес вивчення української та 
інших мов у Болгарії, шляхи нагромадження 
студентами відомостей з різних слов’янських 
дисциплін тощо.

О. Шевчук ознайомила присутніх з історі‑
єю створення ІМФЕ, що 2021 року відзнача‑
тиме 100‑річчя від часу свого заснування. Як 
багато профільна установа Інститут охоп лює 
народознавчі (етнологія, фольклористика – 
словесна і зарубіжна, а також музична фольк‑
лористика, або етномузикологія) та мистец‑
твознавчі підрозділи (театр та культурологія,  
музичне, образо творче, декоративне та кіно‑
мистецтво і телебачення). Це один із провід‑
них центрів з вивчення україніки – мистецько‑ 
культурних надбань у галузі традиційної  
культури та професійного мистецтва, а також 
один із центрів славістичних досліджень. За‑
ступниця директора ІМФЕ назвала основне 
завдання українських науковців у Софії – 
збирання матеріалів по українській діаспорі, 
заповнення спеціальних анкет‑питальників 

для етнічних українців, підготовка словника 
«Українська діаспора Болгарії». 

Л. Мушкетик зосередилася на інформації 
про міжнародну діяльність ІМФЕ, у тому чис‑
лі відділу зарубіжної фольклористики, міжна‑
родні проекти, конференції, публікації. Вона 
спрямувала увагу студентів, окрім іншого, на 
перекладацьку діяльність, що сприяє нала‑
годженню взаєморозуміння між народами та 
культурами. Албена Стаменова додала інфор‑
мацію про переклади української літератури в 
Болгарії. Упродовж зустрічі звучало чимало 
питань з обох сторін, доповнень, уточнень, об‑
говорень. 

Науковці побували біля пам’ятника Тара‑
сові Шевченку, будинку, де мешкав Михайло 
Драгоманов, будівлі, де в 1918–1920 роках 
розташовувалося Посольство Української На‑
родної Республіки. Антоніна Якімова переда‑
ла до «Наукових записок МАУ» інформаційну 
статтю про діяльність культурних товариств 
Болгарії. Серед них важливим починанням 
є Драгоманівська конференція, у якій свого 
часу взяли участь і співробітники ІМФЕ Іри‑
на Огієнко (2014) та ін.; досі вийшло три томи 
матеріалів, які подаровано бібліотеці ІМФЕ. 
Метою Драгоманівських конференцій було: 
вшановувати видатних українців, відомих бол‑
гарських політиків, громадських діячів, митців 
та ін., які сприяли популяризації України в Бол‑
гарії та світі; досліджувати історію української 
діаспори в Болгарії, зокрема новітню; вивчати й 
пропагувати фактори збереження національної 
ідентичності українців у світі; співпрацювати з 
науковими установами України і Болгарії.

Активне співробітництво між двома краї‑
нами на рівні Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль‑
ського НАН України й Інституту етнології 
та фольклористики з Етнографічним музеєм 
БАН, їхніх відділів, кафедр університетів, 
окремих особистостей є не лише запорукою 
високого рівня досліджень етнології сучасного 
суспільства, а й сприяє розвою і популяризації 
кожної з культур в іноетнічному оточенні.

http://www.etnolog.org.ua
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мацію про переклади української літератури в Емацію про переклади української літератури в 
Болгарії. Упродовж зустрічі звучало чимало ЕБолгарії. Упродовж зустрічі звучало чимало 
питань з обох сторін, доповнень, уточнень, об‑Епитань з обох сторін, доповнень, уточнень, об‑ЕНауковці побували біля пам’ятника ТараЕНауковці побували біля пам’ятника Тара
сові Шевченку, будинку, де мешкав Михайло Есові Шевченку, будинку, де мешкав Михайло 
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Кольорові революції як мирні виступи гро‑
мадян проти узурпації влади в країні групою 
осіб стали прикметною ознакою початку на‑
шого століття, хоча вони зародилися в більш 
віддаленому минулому (Революція гвоздик у 
Португалії 1974 р., Жовта революція на Фі‑
ліппінах 1986 р., Оксамитова революція в 
Чехо словаччині 1989 р., Бульдозерна револю‑
ція в Югославії 2000 р.). На початку ХХІ ст. 
ця хвиля докотилася і до незалежних держав, 
що виникли на уламках Радянської імперії, – 
Грузії, України, Киргизстану, Білорусі, Мол‑
дови, Росії, Вірменії. 

Зауважимо, що першість у спробах етно‑
логічного дослідження вуличного політичного 
фольклору на пострадянських теренах нале‑
жить українцям, які вивчали семіотичні особ‑
ливості Помаранчевої революції. 

Перше комплексне соціально‑культурне 
дослідження масового політичного руху на те‑
ренах колишнього Союзу вийшло в країні, де 
цей рух не трансформувався в кольорову ре‑
волюцію. Натомість Росія стала уособленням 
радянщини, тоталітаризму, імперських пре‑
тензій. До того ж 2014 року її триразовий Пре‑
зидент Володимир Путін пообіцяв, що в його 
країні ніякої революції ніколи не відбудеться. 
Однак і в Росії були відомі достатньо масш‑
табні протестні акції, які розпочалися 4 грудня 
2011 року, після фальсифікації чергових вибо‑
рів до Державної Думи. Наймасовіші висту‑
пи пройшли в Москві наприкінці 2011‑го –  
у березні 2012 року, отримавши назву Болот‑
ної, або Снігової, революції (тобто за місцем 
або часом проведення), хоча спорадичні, менш 
чисельні, локальні виступи тривали до середи‑
ни липня 2013 року. 

Показово, як оперативно змогли згур‑
туватися російські дослідники протестно‑
го руху: уже 16 грудня 2011  року відомий 
фольк лорист, професор Російського держав‑
ного гуманітарного університету А. Мороз 
започаткував у Фейсбуці наукову спільноту 
«Фольклор “Снежной революции”», де акуму‑
лювалися здобуті в полі матеріали. 28 грудня 
з’явився ще один акумуляційний сайт, засно‑
ваний фольклористом та візуальним антропо‑
логом В. Лур’є, а через рік розпочалися скоор‑
диновані дослідження, включно з узгодженим 
інтерв’юванням учасників акцій. Перші праці 
на цю тематику вийшли у світ по гарячих слі‑
дах: 23 лютого 2012 року було оприлюднено 
блок статей, які стали основою рецензованої 
книги, в електронній версії журналу «Ан‑
тропологический форум», а наприкінці вес‑
ни – оригінальний альбом народного плака‑
та «Абетки протесту» (укладач В. Лур’є), де 

коли прорІзується голос...

Наталія Лисюк

Мы не немы! антропология протеста в россии 2011–2012 годов / cост. 
а. архипова, М. алексеевский. – тарту, 2014. – 336 с.

http://www.etnolog.org.ua

Ішого століття, хоча вони зародилися в більш Ішого століття, хоча вони зародилися в більш 
віддаленому минулому (Революція гвоздик у Івіддаленому минулому (Революція гвоздик у 
Португалії 1974ІПортугалії 1974
ліппінах 1986Іліппінах 1986
ЧехоІЧехословІсловаччині 1989Іаччині 1989
ція в Югославії 2000Іція в Югославії 2000
ц Іця хвиля докотилася і до незалежних держав, Ія хвиля докотилася і до незалежних держав, 
що виникли на уламках Радянської імперії,Іщо виникли на уламках Радянської імперії,
Гру ІГрузії, України, Киргизстану, Білорусі, Мол‑Ізії, України, Киргизстану, Білорусі, Мол‑
дови, Росії, Вірменії. Ідови, Росії, Вірменії. 

Зауважимо, що першість у спробах етно‑ІЗауважимо, що першість у спробах етно‑

МКольорові революції як мирні виступи гро‑МКольорові революції як мирні виступи гро‑
мадян проти узурпації влади в країні групою Ммадян проти узурпації влади в країні групою 
осіб стали прикметною ознакою початку на‑Мосіб стали прикметною ознакою початку на‑
шого століття, хоча вони зародилися в більш Мшого століття, хоча вони зародилися в більш 
віддаленому минулому (Революція гвоздик у Мвіддаленому минулому (Революція гвоздик у 
Португалії 1974МПортугалії 1974 р., Мр., Жовта революція на Фі‑МЖовта революція на Фі‑

р., Мр., Оксамитова революція в МОксамитова революція в 
аччині 1989Маччині 1989 р., Мр., Бульдозерна револю‑МБульдозерна револю‑

ція в Югославії 2000Мція в Югославії 2000 р.)Мр.). На початку ХХІМ. На початку ХХІ

ни ли

М
ни ли

Показово, як оперативно змогли згур‑

М
Показово, як оперативно змогли згур‑

туватися російські дослідники протестноМтуватися російські дослідники протестно
го руху: уже 16Мго руху: уже 16М
Ф

ренах колишнього Союзу вийшло в країні, де 

Ф
ренах колишнього Союзу вийшло в країні, де 
цей рух не трансформувався в кольорову ре‑

Ф
цей рух не трансформувався в кольорову ре‑
волюцію. Натомість Росія стала уособленням 

Ф
волюцію. Натомість Росія стала уособленням 
радянщини, тоталітаризму, імперських пре

Ф
радянщини, тоталітаризму, імперських пре
тензій. До того ж 2014 року її триразовий Пре‑

Ф
тензій. До того ж 2014 року її триразовий Пре‑
зидент Володимир Путін пообіцяв, що в його 

Ф
зидент Володимир Путін пообіцяв, що в його 
країні ніякої революції ніколи не відбудеться. Фкраїні ніякої революції ніколи не відбудеться. 
Однак і в Росії були відомі достатньо масш‑ФОднак і в Росії були відомі достатньо масш‑
табні протестні акції, які розпочалися 4Фтабні протестні акції, які розпочалися 4
2011Ф2011 рокуФроку, після фальсифікації чергових вибо‑Ф, після фальсифікації чергових вибо‑року, після фальсифікації чергових вибо‑рокуФроку, після фальсифікації чергових вибо‑року
рів до Державної Думи. Наймасовіші висту‑Фрів до Державної Думи. Наймасовіші висту‑
пи пройшли в Москві наприкінці 2011‑гоФпи пройшли в Москві наприкінці 2011‑го
у беФу березні 2012Фрезні 2012 рокуФроку, отримавши назву Болот‑Ф, отримавши назву Болот‑року, отримавши назву Болот‑рокуФроку, отримавши назву Болот‑року
ної, або Снігової, революції (тобто за місцем Фної, або Снігової, революції (тобто за місцем 
або часом проведення), хоча спорадичні, менш Фабо часом проведення), хоча спорадичні, менш 
чисельні, локальні виступи тривали до середиФчисельні, локальні виступи тривали до середи
ни лиФни липня 2013Фпня 2013

Показово, як оперативно змогли згур‑ФПоказово, як оперативно змогли згур‑ФЕ
Перше комплексне соціальноЕПерше комплексне соціально‑Е‑кулЕкультурне Еьтурне 

дослідження масового політичного руху на те‑Едослідження масового політичного руху на те‑
ренах колишнього Союзу вийшло в країні, де Еренах колишнього Союзу вийшло в країні, де 
цей рух не трансформувався в кольорову ре‑Ецей рух не трансформувався в кольорову ре‑
волюцію. Натомість Росія стала уособленням Еволюцію. Натомість Росія стала уособленням 
радянщини, тоталітаризму, імперських преЕрадянщини, тоталітаризму, імперських пре‑Е‑
тензій. До того ж 2014 року її триразовий Пре‑Етензій. До того ж 2014 року її триразовий Пре‑
зидент Володимир Путін пообіцяв, що в його Езидент Володимир Путін пообіцяв, що в його 
країні ніякої революції ніколи не відбудеться. Екраїні ніякої революції ніколи не відбудеться. 
Однак і в Росії були відомі достатньо масш‑ЕОднак і в Росії були відомі достатньо масш‑

ии 2011–2012 годов

Е
ии 2011–2012 годов



106

ISSN 01306936 * Народ На творчість та етНоЛоГія* 1/2016

проілюстровано низку новітніх політичних ме‑
мів на матеріалі п’ятнадцяти мітингів.

У 2014 році в Естонії, у Тарту – у всесвіт‑
ньо відомому центрі структурно‑семіотичних 
досліджень (за сприяння естонських науков‑
ців і міжнародної програми Erasmus Mundus), 
опубліковано першу колективну монографію, 
присвячену новітньому російському протест‑
ному руху. Багато зусиль до появи цієї кни‑
ги доклали її укладачі – відомі дослідники 
фольк лору і постфольклору Олександра Архи‑
пова й Михайло Алексеєвський. До видання 
долучилися представники різних гуманітарних 
дисциплін: історики, соціологи, антропологи, 
культурологи, мовознавці, у тому числі й мат‑  
і соціолінгвісти, фольклористи. Тісна співпраця 
представників різних дисциплін плідно позна‑
чилася на розмаїтті підходів та методів аналізу 
цього соціального феномену. Зокрема,  вико‑
ристано такі методи та прийоми, як анкетуван‑
ня, опитування й інтерв’ювання, експеримент, 
квантитативні й соціолінгвістичні методи, кон‑
тент‑аналіз, текстовий аналіз тощо.

Книгу формують переднє слово, де описані 
передумови й історія її створення, та три ве‑
ликі розділи, які продиктувала сама дійсність: 
«Вуличний і віртуальний протест», «Мова 
протесту» та «Від загальногромадянського до 
локального протесту». 

У першому розділі змальовано обриси 
двох основних загальногромадянських типів 
вияву народного обурення – у віртуальному 
просторі, де розгорнулася справжня війна 
між офіційними медійними каналами (газети, 
радіо, телебачення) та інтернет‑користувача‑
ми, і в міському середовищі. Оскільки саме 
Інтернет став майданчиком для консолідації 
протестувальників та їхніх симпатиків і міс‑
цем полілогу з владою, група дослідників 
(Д. Радченко, Д. Писаревська, І. Ксено‑
фонтова) вела пильне спостереження за ді‑
яльністю користувачів Інтернету. У центрі 
уваги дослідників перебували інформаційна 
активність соціальних мереж та блогосфери, 
перепости як форма «безпечного» протесту, 
сплеск післявиборчого гумору, коли впро‑

довж тижня виникли десятки нових анекдо‑
тів та жартів. Описана й реакція влади, яка 
відповіла масштабними спам‑атаками на соц‑
мережі. 

У статті Д. Громова показано динаміку 
розвитку акціональних форм протесту в по‑
рівнянні з попереднім етапом. Користувалися 
популярністю індивідуальні самопрезентації 
за допомогою саморобних плакатів, кричалки, 
флешмоби. Новинкою стали спроби уніфікації 
зовнішнього вигляду учасників протесту – 
білий одяг та аксесуари, особливі відзнаки 
(стрічки, пов’язки, значки, квіти, кульки), білі 
тварини та предмети. У дослідженні здійснено 
спробу окреслити рольовий розподіл протест‑
ної спільноти, серед якої вирізнялися активні 
учасники акцій, зокрема волонтери, котрі роз‑
давали різноманітні матеріали, «глядачі», що 
були присутні (нерідко фотографували й філь‑
мували дійства), а також вільні журналісти, 
котрі описували події в Інтернеті. 

У статті М. Алексеєвського «Хто всі ці 
люди з плакатами?» на основі низки інтерв’ю 
відтворено соціальну структуру найбільш ак‑
тивного прошарку демонстрантів – людей, 
які не побоялися вийти на вулицю з власноруч 
створеними малюнками та написами. Пока‑
зово, що в соціальному сенсі це була, мабуть, 
найбільш досвідчена й освічена частина су‑
спільства – в основному професіонали з висо‑
ким освітнім рівнем та з іронічним ставленням 
до політикуму (пенсіонери – 20 %, студен‑
ти – 14 %, творча й науково‑технічна інтелі‑
генція – по 10 %, а також айтішники, науков‑
ці, комерсанти, юристи, журналісти, по 2 % 
фінансистів і медиків, 1 % учителів). У роботі 
подано рукописні, друковані та інші форми 
плакатів, що користувалися популярністю се‑
ред представників тих чи інших груп, і в які 
способи вони висловлювали своє ставлення до 
поточних подій.

Розгорнутий соціальний портрет цієї кон‑
курсивної спільноти змальовано на основі ан‑
кетування в колективній статті А. Соколової, 
М. Головіної, Є. Семирханової. Серед мітин‑
гувальників переважали чоловіки з високим 
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просторі, де розгорнулася справжня війна Мпросторі, де розгорнулася справжня війна 
між офіційними медійними каналами (газети, Мміж офіційними медійними каналами (газети, 
радіо, телебачення) та інтернетМрадіо, телебачення) та інтернет‑М‑корисМкорис
ми, і в міському середовищі. Оскільки саме Мми, і в міському середовищі. Оскільки саме 
Інтернет став майданчиком для консолідації МІнтернет став майданчиком для консолідації 

які не побоялися вийти на вулицю з власноруч 

М
які не побоялися вийти на вулицю з власноруч 
створеними малюнками та написами. Пока

М
створеними малюнками та написами. Пока
зово, що в соціальному сенсі це була, мабуть, Мзово, що в соціальному сенсі це була, мабуть, 
найбільш досвідчена й освічена частина суМнайбільш досвідчена й освічена частина су

Ф
дисциплін: історики, соціологи, антропологи, 

Ф
дисциплін: історики, соціологи, антропологи, 
культурологи, мовознавці, у тому числі й мат

Ф
культурологи, мовознавці, у тому числі й мат‑

Ф
‑

 соціолінгвісти, фольклористи. Тісна співпраця 

Ф
 соціолінгвісти, фольклористи. Тісна співпраця 
представників різних дисциплін плідно позна Фпредставників різних дисциплін плідно позна‑ Ф‑
чилася на розмаїтті підходів та методів аналізу Фчилася на розмаїтті підходів та методів аналізу 
цього соціального феномену. Зокрема,  вико‑ Фцього соціального феномену. Зокрема,  вико‑
ристано такі методи та прийоми, як анкетуван Фристано такі методи та прийоми, як анкетуван‑ Ф‑
ня, опитування й інтерв’ювання, експеримент, Фня, опитування й інтерв’ювання, експеримент, 
квантитативні й соціолінгвістичні методи, кон Фквантитативні й соціолінгвістичні методи, кон‑ Ф‑

флешмоби. Новинкою стали спроби уніфікації 

Ф
флешмоби. Новинкою стали спроби уніфікації 
зовнішнього вигляду учасників протесту

Ф
зовнішнього вигляду учасників протесту
біл

Ф
білий одяг та аксесуари, особливі відзнаки 

Ф
ий одяг та аксесуари, особливі відзнаки 

(стрічки, пов’язки, значки, квіти, кульки), білі 

Ф
(стрічки, пов’язки, значки, квіти, кульки), білі 
тварини та предмети. У дослідженні здійснено 

Ф
тварини та предмети. У дослідженні здійснено 
спробу окреслити рольовий розподіл протест‑

Ф
спробу окреслити рольовий розподіл протест‑
ної спільноти, серед якої вирізнялися активні 

Ф
ної спільноти, серед якої вирізнялися активні 
учасники акцій, зокрема волонтери, котрі роз‑Фучасники акцій, зокрема волонтери, котрі роз‑
давали різноманітні матеріали, «глядачі», що Фдавали різноманітні матеріали, «глядачі», що 
були присутні (нерідко фотографували й фільФбули присутні (нерідко фотографували й філь
мували дійства), а також вільні журналісти, Фмували дійства), а також вільні журналісти, 
котрі описували події в Інтернеті. Фкотрі описували події в Інтернеті. 

У статті М.ФУ статті М. АлеФАлексеєвського «Хто всі ці Фксеєвського «Хто всі ці 
люди з плакатами?» на основі низки інтерв’ю Флюди з плакатами?» на основі низки інтерв’ю 
відтворено соціальну структуру найбільш ак‑Фвідтворено соціальну структуру найбільш ак‑
тивного прошарку демонстрантівФтивного прошарку демонстрантівФякі не побоялися вийти на вулицю з власноруч Фякі не побоялися вийти на вулицю з власноруч 
створеними малюнками та написами. ПокаФствореними малюнками та написами. Пока

Е
ова показано динаміку 

Е
ова показано динаміку 

розвитку акціональних форм протесту в по‑

Е
розвитку акціональних форм протесту в по‑
рівнянні з попереднім етапом. Користувалися 

Е
рівнянні з попереднім етапом. Користувалися 
популярністю індивідуальні самопрезентації Епопулярністю індивідуальні самопрезентації 
за допомогою саморобних плакатів, кричалки, Еза допомогою саморобних плакатів, кричалки, 
флешмоби. Новинкою стали спроби уніфікації Ефлешмоби. Новинкою стали спроби уніфікації 
зовнішнього вигляду учасників протестуЕзовнішнього вигляду учасників протесту – Е– 

ий одяг та аксесуари, особливі відзнаки Еий одяг та аксесуари, особливі відзнаки 
(стрічки, пов’язки, значки, квіти, кульки), білі Е(стрічки, пов’язки, значки, квіти, кульки), білі 
тварини та предмети. У дослідженні здійснено Етварини та предмети. У дослідженні здійснено 
спробу окреслити рольовий розподіл протест‑Еспробу окреслити рольовий розподіл протест‑
ної спільноти, серед якої вирізнялися активні Еної спільноти, серед якої вирізнялися активні 
учасники акцій, зокрема волонтери, котрі роз‑Еучасники акцій, зокрема волонтери, котрі роз‑
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освітнім цензом та достатньо високими й ста‑
більними доходами, тобто економічно успішні 
й політично незаангажовані люди, котрі рані‑
ше не брали участі в протестних акціях. Спо‑
нукали їх вийти на вулицю зовсім не політичні 
погляди й економічні переваги, а невдоволення 
відвертими підтасовуваннями та прагнення 
відновити справедливість.

Другий розділ присвячено опису росій‑
ського протестного дискурсу. Його відкриває 
колективна стаття О. Архипової, А. Соміна, 
О. Шевельової, де стверджується, що стрем‑
ління протестувальників до самоідентифі‑
кації веде до пошуку власної мови та нових 
мовленнєвих форм. Прикметною особливістю 
цього дискурсу, що виплескувався в медійну 
сферу, соцмережі, вуличні акції, є публіч‑
ність. Поміж собою мітингарі розмовляють 
серйозно, закликаючи до консолідації, однак 
із владою ведуть пародійний діалог. В обох 
випадках вони зверталися до особливих 
«фреймів» (асоціативних полів), заснованих 
на прецедентних текстах і подіях. На відмі‑
ну від творчості обох українських революцій, 
де пишно розквітли мовні ігри, у росіян знач‑
но частіше виходили на передній план ори‑
гінальні й перероблені цитати з мови влади, 
художніх текстів, текстів масової культури. 
Цікавими видаються спостереження авторів, 
які належить перевірити: що вище протестна 
напруга, то більшим стає нахил до комізму; 
натомість коли градус пристрастей спадає, 
дискурс позначається сумними нотками.

У статті А. Мороз наголошує, що надзви‑
чайно важливим для протестувальників ви‑
явився мотив голосу – німоти, причому кон‑
струювати своє висловлювання можна було за 
допомогою низки різноманітних кодів. Зокре‑
ма, на основі використання базових кодів ви‑
окремлюються такі типи плакатів: вербальні 
«епічні» й «гаслові» (відсутні зображення), 
«демотиваторні» (слово підкріплено образом), 
іконографічні (відсутній текст), «перформанс‑
ні» (використовується предметний код, напри‑
клад: фото В. Путіна, прикріплене за струна‑
ми тенісних ракеток, ніби за ґратами; написи 

на надутих презервативах; людина‑танк чи 
людина‑тюрма). Також увійшов в обіг вести‑
ментарний код – головні убори у формі пре‑
зервативів, голів птахів (пінгвінів) та звірів 
(хом’ячків). Щодо написів, то крім вербально‑
го й предметного кодів, вони нерідко містили 
коди шифрувальні, які, подібно до ребусів, 
необхідно було розгадувати. Тут використано 
широкий спектр давніх і сучасних знакових за‑
собів – логотипи, небуквенні знаки, матема‑
тичні формули, ноти, зображення предметів.

У дослідженні М. Ахметової проаналізо‑
вано мотив‑образ бандерлогів, заснований на 
трьох прецедентних текстах: «Книга джунг‑
лів» Р. Кіплінга, цитування її В. Путіним  
(«Ідіть до мене, бандерлоги»), і громадсько‑
політичний вірш Д. Бикова «Свіжий закон 
джунглів», у якому оповідається про перемогу 
бандерлогів над удавом Пуу. Зав дяки цьому 
мотив‑образ бандерлогів набув різноспрямо‑
ваного наповнення – як алюзії на путінське 
висловлювання, на оригінальний Кіплінгів 
текст та на вірш Д. Бикова. Мотив протисто‑
яння змія / удава і мавп, бандерлогів, Мауглі 
та інших реалізувався в низці візуальних об‑
разів, семантика яких виходила з поточного 
політичного контексту.

Розвідку М. Суханової присвячено роз‑
гляду двох інших популярних образів‑мемів 
Снігової революції. Ці образи постали на 
основі письмових висловлювань провідного 
російського опозиціонера Б. Немцова, який 
неупереджено охарактеризував російських 
протестувальників «мережевими хом’ячками» 
і «боязкими пінгвінами». Спершу їх широко 
підхопила протестна спільнота, яка послуго‑
вувалася ними, аби довести свою активність 
і сміливість. Однак згодом до цих інтернет‑ 
мемів звернулися провладні провокатори, тож 
їх використання протестувальниками втратило 
всякий сенс...

У дослідженні М. Матліна розглянуто 
конструювання текстів із фреймом «контра‑
цептив» («презерватив», «гондон»), преце‑
дентним текстом для якого слугувало публіч‑
не висловлювання В. Путіна. На цю репліку 
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Інатомість коли градус пристрастей спадає, Інатомість коли градус пристрастей спадає, 
дискурс позначається сумними нотками.Ідискурс позначається сумними нотками.

У статті А.ІУ статті А.
чайно важливим для протестувальників виІчайно важливим для протестувальників ви
явився мотив голосуІявився мотив голосу
струювати своє висловлювання можна було за Іструювати своє висловлювання можна було за 
допомогою низки різноманітних кодів. Зокре‑Ідопомогою низки різноманітних кодів. Зокре‑
ма, на основі використання базових кодів ви‑Іма, на основі використання базових кодів ви‑
окремлюються такі типи плакатів: вербальні Іокремлюються такі типи плакатів: вербальні 
«епічні» й «гаслові» (відсутні зображення), І«епічні» й «гаслові» (відсутні зображення), 
«демотиваторні» (слово підкріплено образом), І«демотиваторні» (слово підкріплено образом), 

М
із владою ведуть пародійний діалог. В

М
із владою ведуть пародійний діалог. В
випадках вони зверталися до особливих 

М
випадках вони зверталися до особливих 
«фреймів» (асоціативних полів), заснованих 

М
«фреймів» (асоціативних полів), заснованих 
на прецедентних текстах і подіях. На відмі

М
на прецедентних текстах і подіях. На відмі
ну від творчості обох українських революцій, 

М
ну від творчості обох українських революцій, 
де пишно розквітли мовні ігри, у росіян знач

М
де пишно розквітли мовні ігри, у росіян знач‑

М
‑

астіше виходили на передній план ори

М
астіше виходили на передній план ори‑

М
‑

гінальні й перероблені цитати з мови влади, 

М
гінальні й перероблені цитати з мови влади, 
художніх текстів, текстів масової культури. Мхудожніх текстів, текстів масової культури. 
Цікавими видаються спостереження авторів, МЦікавими видаються спостереження авторів, 
які належить перевірити: що вище протестна Мякі належить перевірити: що вище протестна 
напруга, то більшим стає нахил до комізму; Мнапруга, то більшим стає нахил до комізму; 
натомість коли градус пристрастей спадає, Мнатомість коли градус пристрастей спадає, 
дискурс позначається сумними нотками.Мдискурс позначається сумними нотками.

У статті А. МУ статті А. МорММороз наголошує, що надзви‑Моз наголошує, що надзви‑
чайно важливим для протестувальників виМчайно важливим для протестувальників ви
явився мотив голосуМявився мотив голосу – ніМ– німоти, причому кон‑Ммоти, причому кон‑
струювати своє висловлювання можна було за Мструювати своє висловлювання можна було за 
допомогою низки різноманітних кодів. Зокре‑Мдопомогою низки різноманітних кодів. Зокре‑

разів, семантика яких виходила з поточного 

М
разів, семантика яких виходила з поточного 
політичного контексту.

М
політичного контексту.

Розвідку М.МРозвідку М.
гляду двох інших популярних образівМгляду двох інших популярних образів

Ф
кації веде до пошуку власної мови та нових 

Ф
кації веде до пошуку власної мови та нових 
мовленнєвих форм. Прикметною особливістю 

Ф
мовленнєвих форм. Прикметною особливістю 
цього дискурсу, що виплескувався в медійну 

Ф
цього дискурсу, що виплескувався в медійну 
сферу, соцмережі, вуличні акції, є публіч Фсферу, соцмережі, вуличні акції, є публіч‑ Ф‑
ність. Поміж собою мітингарі розмовляють Фність. Поміж собою мітингарі розмовляють 
серйозно, закликаючи до консолідації, однак Фсерйозно, закликаючи до консолідації, однак 
із владою ведуть пародійний діалог. В Фіз владою ведуть пародійний діалог. В обо Фобох Фх 
випадках вони зверталися до особливих Фвипадках вони зверталися до особливих 
«фреймів» (асоціативних полів), заснованих Ф«фреймів» (асоціативних полів), заснованих 

– лог

Ф
– лог

тичні формули, ноти, зображення предметів.

Ф
тичні формули, ноти, зображення предметів.

У дослідженні М.

Ф
У дослідженні М.

вано мотив

Ф
вано мотив‑

Ф
‑обр

Ф
образ бандерлогів, заснований на 

Ф
аз бандерлогів, заснований на 

трьох прецедентних текстах: «Книга джунг

Ф
трьох прецедентних текстах: «Книга джунг
лів

Ф
лів» Р.

Ф
» Р. Кіп

Ф
Кіплінга, цитування її В.

Ф
лінга, цитування її В.

(«Ідіть до мене, бандерлоги»), і громадсько

Ф
(«Ідіть до мене, бандерлоги»), і громадсько
полФполітичний вірш Д.Фітичний вірш Д. БикФБикова «Свіжий закон Фова «Свіжий закон 
джунглів», у якому оповідається про перемогу Фджунглів», у якому оповідається про перемогу 
бандерлогів над удавом Пуу. ЗавФбандерлогів над удавом Пуу. Зав
мотивФмотив‑Ф‑обрФобраз бандерлогів набув різноспрямо‑Фаз бандерлогів набув різноспрямо‑
ваного наповненняФваного наповнення – як Ф– як 
висловлювання, на оригінальний Кіплінгів Фвисловлювання, на оригінальний Кіплінгів 
текст та на вірш Д. Бикова. Мотив протисто‑Фтекст та на вірш Д. Бикова. Мотив протисто‑
яння зміяФяння змія /Ф/ удаФудаФва і мавп, бандерлогів, Мауглі Фва і мавп, бандерлогів, Мауглі 
та інших реалізувався в низці візуальних об‑Фта інших реалізувався в низці візуальних об‑
разів, семантика яких виходила з поточного Фразів, семантика яких виходила з поточного 
політичного контексту.Фполітичного контексту.

Е
зервативів, голів птахів (пінгвінів) та звірів 

Е
зервативів, голів птахів (пінгвінів) та звірів 
(хом’ячків). Щодо написів, то крім вербально‑

Е
(хом’ячків). Щодо написів, то крім вербально‑
го й предметного кодів, вони нерідко містили 

Е
го й предметного кодів, вони нерідко містили 
коди шифрувальні, які, подібно до ребусів, 

Е
коди шифрувальні, які, подібно до ребусів, 
необхідно було розгадувати. Тут використано Енеобхідно було розгадувати. Тут використано 
широкий спектр давніх і сучасних знакових за‑Еширокий спектр давніх і сучасних знакових за‑

– лог Е– логотипи, небуквенні знаки, матема‑Еотипи, небуквенні знаки, матема‑
тичні формули, ноти, зображення предметів.Етичні формули, ноти, зображення предметів.

У дослідженні М. ЕУ дослідженні М. АхмЕАхметової проаналізо‑Еетової проаналізо‑
аз бандерлогів, заснований на Еаз бандерлогів, заснований на 

трьох прецедентних текстах: «Книга джунгЕтрьох прецедентних текстах: «Книга джунг‑Е‑
лінга, цитування її В.Елінга, цитування її В. ПутЕПутіним  Еіним  

(«Ідіть до мене, бандерлоги»), і громадськоЕ(«Ідіть до мене, бандерлоги»), і громадськоЕова «Свіжий закон Еова «Свіжий закон 
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російського президента давали найрізнома‑
нітніші відповіді – іконографічні, вербальні, 
предметні, акціональні, синтетичні. І хоча не 
всі протестувальники були прихильні до кар‑
навалізації, а тим паче до відвертої лайки, усе 
ж широко використовували сміхову стихію, 
включно з образами «матеріально‑тілесного 
низу» (наприклад, «Путін – наш презик»). 
Виникла навіть серія відверто хуліганських 
анекдотів, тісно пов’язаних з молодіжною смі‑
ховою культурою.

І. Сєдакова звернулася до виявлення визна‑
чальних особливостей протестного дискурсу, 
серед яких, на її думку, – лінгвістична креа‑
тивність, комунікативність та діалогічність, 
адже кожен новий текст фактично був текстом у 
відповідь, реплікою в діалозі, побудованому на 
протиставленні таких політичних цінностей, як 
«чесність – брехня». Креативність диктувала 
звернення до різноманітних засобів. Оскільки 
важливими виявилися візуальний та акустич‑
ний коди, мітингарі заявляли, що хочуть бути 
побаченими і почутими («У мене вкрали голос», 
«Поверніть наші голоси»), а тому широко ви‑
користовували колективні кричалки. Увійшов в 
обіг і персонажний код, адже означення кален‑
дарного часу – зима, мороз – фактично стали 
дійовими особами. Смерть у чорному плащі з 
косою фігурувала в новітніх протестах – у тра‑
урних церемоніях, де несли труни з похованими 
загальнолюдськими цінностями тощо. Стали 
популярними також ономастичні ігри, побудо‑
вані на шаржуванні онімів (імен, по батькові, 
прізвищ політиків, включно із псевдорозшиф‑
ровками їхніх ініціалів). 

Л. Федорова, послуговуючись соціолінг‑
вістичними методами, вивчала мовні регістри 
протестного дискурсу, які охоплювали бага‑
то шарів, починаючи від елітарної культури і 
закінчуючи мовою вулиці. Відтак полі фонія 
протесту включала чимало різноманітних 
соціо лектів: 1) стилізований патріархальний 
народно‑поетичний лексикон, 2) міський 
жаргон, який став «зброєю розлюченого го‑
родянина», 3) інтернет‑жаргон «мережевих 
хом’ячків», 4) казково‑іронічний дискурс homo 

ludens, 5) термінологію політичних активістів, 
6) мовленнєві ресурси «сторонньої людини», 
яка для висловлення своїх переконань удаєть‑
ся до іноземних мов.

У колективній роботі Є. Ягунової, І. Кри‑
лової, О. Макарової, Л. Пивоварової на основі 
експерименту й анкетування здійснено підраху‑
нок позицій слів та словосполучень у висловлю‑
ваннях як протестувальників, так і ЗМІ, завдя‑
ки чому визначено ключові слова у свідомості 
прихильників протилежних цінностей.

У третьому розділі представлено дослі‑
дження локальних форм протесту. Зокрема, 
у розвідці А. Астапової описано російські й 
білоруські наномітинги – своєрідні субсти‑
тути справжніх мітингів за участю людей у 
тих випадках, коли це загрожує їм репресія‑
ми. Аби убезпечити учасників від високого 
ризику арешту, активісти багатьох міст і міс‑
течок двох тоталітарних країн удалися до об‑
хідних маневрів, замінивши людей ляльками. 
«Участь» у наномітингах беруть різноманітні 
іграшки, нерідко дуже дрібні (мініатюрні фі‑
гурки з «Kinder Surprise» й «Lego», плюшеві  
ведмедики та інші м’які іграшки‑тваринки), 
й опудала (сніговики). Вони вибудовували певні 
мізан сцени, мали певні символічні відзнаки, 
тримали плакати та гасла, семантика яких від‑
творювала семантику «справжніх» мітингів. 

Інший приклад удалого уникнення офіцій‑
них заборон на мітинги подано в роботі Ю. Ля‑
хової і В. Лур’є, де описано досвід стихійної 
самоорганізації тижневої акції «Окупай Абай» 
у Москві (7–16 травня 2012 р.), що напочат‑
ках розгорталась як пікет, але швидко пере‑
творилася на справжній табір. Її учасниками 
стали в основному представники середнього 
класу, часто безпартійні й далекі від різних по‑
літичних рухів. Табір швидко інституалізував‑
ся як «держава в державі», заснувавши власні 
органи – спільну скарбницю, харчовий блок, 
законодавчу Асамблею, на яку перетворилися 
первинні дискусійні майданчики, службу без‑
пеки. Невдовзі виникли власні правила (за‑
конодавство), конституювалися освітня галузь 
(читання лекцій) та культурна сфера (графічні 
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Іпопулярними також ономастичні ігри, побудоІпопулярними також ономастичні ігри, побудо
вані на шаржуванні онімів (імен, по батькові, Івані на шаржуванні онімів (імен, по батькові, 
прізвищ політиків, включно із псевдорозшифІпрізвищ політиків, включно із псевдорозшиф
ровками їхніх ініціалів). Іровками їхніх ініціалів). 

Л.ІЛ. ФедоІФедорова, послуговуючись соціолінг‑Ірова, послуговуючись соціолінг‑
вістичними методами, вивчала мовні регістри Івістичними методами, вивчала мовні регістри 
протестного дискурсу, які охоплювали бага‑Іпротестного дискурсу, які охоплювали бага‑
то шарів, починаючи від елітарної культури і Іто шарів, починаючи від елітарної культури і 
закінчуючи мовою вулиці. Відтак поліІзакінчуючи мовою вулиці. Відтак полі
протесту включала чимало різноманітних Іпротесту включала чимало різноманітних 

тів: 1)Ітів: 1)

М
звернення до різноманітних засобів. Оскільки 

М
звернення до різноманітних засобів. Оскільки 
важливими виявилися візуальний та акустич

М
важливими виявилися візуальний та акустич
ний коди, мітингарі заявляли, що хочуть бути 

М
ний коди, мітингарі заявляли, що хочуть бути 
побаченими і почутими («У

М
побаченими і почутими («У ме

М
мене вкрали голос», 

М
не вкрали голос», 

«Поверніть наші голоси»), а тому широко ви

М
«Поверніть наші голоси»), а тому широко ви
користовували колективні кричалки. Увійшов в 

М
користовували колективні кричалки. Увійшов в 
обіг і персонажний код, адже означення кален

М
обіг і персонажний код, адже означення кален‑
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‑

дарного часу

М
дарного часу – зи

М
– зима, мороз
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ма, мороз – фа

М
– фактично стали 
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ктично стали 

дійовими особами. Смерть у чорному плащі з Мдійовими особами. Смерть у чорному плащі з 
косою фігурувала в новітніх протестахМкосою фігурувала в новітніх протестах – уМ– у траМтра‑М‑
у Мурних церемоніях, де несли труни з похованими Мрних церемоніях, де несли труни з похованими урних церемоніях, де несли труни з похованими у Мурних церемоніях, де несли труни з похованими у
загальнолюдськими цінностями тощо. Стали Мзагальнолюдськими цінностями тощо. Стали 
популярними також ономастичні ігри, побудоМпопулярними також ономастичні ігри, побудо
вані на шаржуванні онімів (імен, по батькові, Мвані на шаржуванні онімів (імен, по батькові, 
прізвищ політиків, включно із псевдорозшифМпрізвищ політиків, включно із псевдорозшиф
ровками їхніх ініціалів). Мровками їхніх ініціалів). 

рова, послуговуючись соціолінг‑Мрова, послуговуючись соціолінг‑
вістичними методами, вивчала мовні регістри Мвістичними методами, вивчала мовні регістри 
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М
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мізан

М
мізан
тримали плакати та гасла, семантика яких від‑Мтримали плакати та гасла, семантика яких від‑
творювала семантику «справжніх» мітингів. Мтворювала семантику «справжніх» мітингів. 

Ф
сть, комунікативність та діалогічність, 

Ф
сть, комунікативність та діалогічність, 

адже кожен новий текст фактично був текстом у 

Ф
адже кожен новий текст фактично був текстом у 
відповідь, реплікою в діалозі, побудованому на Фвідповідь, реплікою в діалозі, побудованому на 
протиставленні таких політичних цінностей, як Фпротиставленні таких політичних цінностей, як 

рехня». Креативність диктувала Фрехня». Креативність диктувала 
звернення до різноманітних засобів. Оскільки Фзвернення до різноманітних засобів. Оскільки 
важливими виявилися візуальний та акустич Фважливими виявилися візуальний та акустич‑ Ф‑
ний коди, мітингарі заявляли, що хочуть бути Фний коди, мітингарі заявляли, що хочуть бути 

ки чому визначено ключові слова у свідомості 

Ф
ки чому визначено ключові слова у свідомості 
прихильників протилежних цінностей.

Ф
прихильників протилежних цінностей.

У третьому розділі представлено дослі‑

Ф
У третьому розділі представлено дослі‑

дження локальних форм протесту. Зокрема, 

Ф
дження локальних форм протесту. Зокрема, 
у розвідці А.

Ф
у розвідці А. Аст

Ф
Астапової описано російські й 

Ф
апової описано російські й 

білоруські наномітинги

Ф
білоруські наномітинги

Ф
тути справжніх мітингів за участю людей у 

Ф
тути справжніх мітингів за участю людей у 
тих випадках, коли це загрожує їм репресія‑Фтих випадках, коли це загрожує їм репресія‑
ми. Аби убезпечити учасників від високого Фми. Аби убезпечити учасників від високого 
ризику арешту, активісти багатьох міст і міс‑Фризику арешту, активісти багатьох міст і міс‑
течок двох тоталітарних країн удалися до об‑Фтечок двох тоталітарних країн удалися до об‑
хідних маневрів, замінивши людей ляльками. Фхідних маневрів, замінивши людей ляльками. 
«Участь» у наномітингах беруть різноманітні Ф«Участь» у наномітингах беруть різноманітні 
іграшки, нерідко дуже дрібні (мініатюрні фі‑Фіграшки, нерідко дуже дрібні (мініатюрні фі‑
гурки з «Kinder Surprise» й «Lego», плюшеві  Фгурки з «Kinder Surprise» й «Lego», плюшеві  
ведмедики та інші м’які іграшкиФведмедики та інші м’які іграшки

опудФопудала (сніговики). Вони вибудовували певні Фала (сніговики). Вони вибудовували певні 

Е
У колективній роботі Є.

Е
У колективній роботі Є. Ягу

Е
Ягунової, І.

Е
нової, І.

арової, Л.

Е
арової, Л. Пивов

Е
Пивоварової на основі 

Е
арової на основі 

експерименту й анкетування здійснено підраху

Е
експерименту й анкетування здійснено підраху
нок позицій слів та словосполучень у висловлюЕнок позицій слів та словосполучень у висловлю
ваннях як протестувальників, так і ЗМІ, завдяЕваннях як протестувальників, так і ЗМІ, завдя‑Е‑
ки чому визначено ключові слова у свідомості Еки чому визначено ключові слова у свідомості 
прихильників протилежних цінностей.Еприхильників протилежних цінностей.

У третьому розділі представлено дослі‑ЕУ третьому розділі представлено дослі‑
дження локальних форм протесту. Зокрема, Едження локальних форм протесту. Зокрема, 

апової описано російські й Еапової описано російські й 
– свЕ– свЕоєрідні субсти‑Еоєрідні субсти‑

тути справжніх мітингів за участю людей у Етути справжніх мітингів за участю людей у 
тих випадках, коли це загрожує їм репресія‑Етих випадках, коли це загрожує їм репресія‑
ми. Аби убезпечити учасників від високого Еми. Аби убезпечити учасників від високого 
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звіти художниці В. Ломаско, публічне читання 
віршів та прози, театральні вистави, хоровий 
спів), і навіть постала власна уніформа (фут‑
болки з відповідними написами). 

Заборона плакатів спричинила до широко‑
го використання асфальту замість паперу й по‑
лотна. На тротуарах з’явилися написи, рисун‑
ки, фігуративні композиції, де замість крейди 
використовували будь‑які доступні засоби, 
наприклад, запалені свічки, якими було викла‑
дено напис «Путін – злодій», білі тюльпани, 
висаджені на клумбі у вигляді символічної бі‑
лої стрічки.

Інша робота В. Лур’є присвячена опису 
локального мітингу проти закриття місцевої 
лікарні в м. Санкт‑Петербурзі, який завер‑
шився перемогою. У дослідженні змальовано 
перипетії цього зібрання, склад його учасників 
з різними політичними поглядами та соціаль‑
ним статусом, засоби, за допомогою яких вони 
спілкувалися між собою та з владою, відмін‑
ності цього мітингу від інших подібних акцій. 

Загалом проаналізоване видання, при‑
свячене протестній культурі, є надзвичайно 
важливе, оскільки воно зафіксувало для іс‑
торії справжній вибух протестної творчості, 
що відображає глибинні прагнення народу 
до докорінних змін. Ця творчість, насправді, 
– швидкоплинна, вона живе в момент її ак‑
туалізації й опісля моментально зникає з ін‑

формаційної сфери. Показово, що російські 
дослідники взяли до уваги не лише провідні 
акції Снігової революції, але й набагато менш 
чисельні локальні протести, які пройшли в ба‑
гатьох містах і містечках, набуваючи найрізно‑
манітніших форм – від класичних мітингів та 
демонстрацій, на кшталт московських Маршів 
мільйонів, і до наметових містечок («Окупай 
Абай») та наномітингів. 

Підсумовуючи вищевикладене, уважаємо, 
що сучасній протестній культурі притаманний 
вихідний семіотичний і семантичний синкре‑
тизм – нерозривна єдність вербальних і не‑
вербальних засобів її трансмісії, що передбачає 
використання акустичних, візуальних (іконо‑
графічного, фігуративного / предметного, вес‑
тиментарного, хроматичного), акціональних  
(персонажного, зокрема політико‑зоологічно‑
го, перформансного, обрядово‑ритуального), 
а також вербальних (ономастичного, топо‑
німічного, календарного, гаслового, політично‑ 
текстуального тощо) та невербальних знако‑
вих кодів (нумеро логічного, ба навіть – шиф‑
рувального!) і, урешті‑решт, синтетичних (мі‑
шаних) засобів. Для російських дослідників 
важливими стали антропологічний підхід до 
культури протесту, розгляд не лише смислів 
та форм протестних текстів, але і їх асоціатив‑
них зв’язків та конотацій, спроби вписування 
в ширший культурний та історичний контекст.
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Харчування в культурі етносу, окрім за‑
безпечення вітальних потреб людини, вико‑
нує низку функцій, пов’язаних із соціальни‑
ми, економічними й гендерними проблемами 
в суспільстві. У кожній національній кухні іс‑
нують власні традиції заготівлі та зберігання 
продуктів, приготування, подачі й споживан‑
ня їжі. Цікава й актуальна нині розвідка Ми‑
коли Манька не обмежується лише переліком 
популярних страв, характерних для місце‑
вості, у якій розташовано певний монастир. 
Автор побував у всіх знакових православних 
монастирях, ознайомився з побутом насель‑
ників, достеменно вивчив історію створення 
святинь, їх розвитку в різні історичні часи. 
У своєму дослідженні М. Манько підкрес‑
лює беззаперечну істину, що «православні 
монастирі завжди були осередками культури 

даного народу» й зберігали традиції тієї зем‑
лі, на якій були збудовані. 

Книга розпочинається з оповіді про святу 
гору Афон, яка, на думку автора, та й не тільки 
його, є «символом православного монастириз‑
му». Афон протягом століть піддавався ту‑
рецьким навалам; його ченці разом з греками 
боролися за незалежність. Зрештою, на почат‑
ку ХХ ст. він отримав автономію у складі Гре‑
ції. М. Манько наводить легенди про перших 
засновників монастиря, а також про те, чому 
на Афон, згідно з давніми церковними припи‑
сами, не допускають жінок. Нині на Афоні 
мешкають понад 1400 ченців, які працюють у 
полі й обслуговують монастирі, пишуть ікони й 
моляться за мир і добро у світі. 

Кухня у двохстах монастирях Святої Гори 
досить аскетична, але водночас і досить різно‑
манітна. Їдять двічі на день. Монастирським 
уставом не дозволено вживати м’ясну їжу, та й 
рибу ченці споживають нечасто – кілька ра‑
зів на рік. На столі найчастіше є страви з ба‑
клажанів, кабачків, помідорів, цибулі, моркви, 
тобто з продуктів, вирощених на власних горо‑
дах. Відчувається східносередземноморський 
характер харчування з «грецьким присмаком»: 
салати з оливками, бринзою чи фетою, пасти, 
бріамі й імам‑баялди з баклажанів, квасоляні 
юшки. Переважно пісний стіл з оливковою 
олією на великі свята все ж таки доповнюється 
кюфтою (keftedes) з яловичини, печенею пас‑
сато зі свинини, цитриновим супчиком з ку‑
рятини, якими частують прочан. Гостям про‑
понують також келишок ракії, пригощають 
вишнями в цукрі (які готують у монастирях), 
халвою, горнятком чорної кави і склянкою хо‑
лодної місцевої джерельної води.

Києво‑Печерська лавра так само є давнім 
символом християнського чернецтва, який 
уславлює не лише українську православну 

кухня в православних Монастирях свІту
Лідія Артюх

Mańko M. Kuchnia klasztorów prawosławnych. – Kraków, 2008.
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досить аскетична, але водночас і досить різноФдосить аскетична, але водночас і досить різно
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Е
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Хроніка. Рецензії

традицію. Започаткована ченцями‑печерника‑
ми в ХІ ст., вона стала святинею світового зна‑
чення. Церква Успіння Богородиці, зруйнова‑
на під час Другої світової війни й нещодавно 
відбудована, Трапезна церква, Надбрамна 
церква, церква Святого Миколи Цілителя,  
печерні комплекси й багато інших споруд є  
унікальними пам’ятками історії культури Украї‑
ни. Одним з найважливіших елементів побуту 
ченців було харчування, яке мало бути прос‑
тим, але ситним, щоб дати змогу відновити  
сили для роботи з обслуговування монастиря, 
а також для культурно‑просвітницьких за‑
ходів і молитов. Постування й повсякденний 
аскетизм ченців не заважали кухарям оби‑
телі готувати смачно й у достатній кількості. 
Павло Алеппський, який у середині ХVІІ ст. 
супроводжував сирійського патріарха Мака‑
рія в його подорожі в Землю Козаків (так він 
називав Україну), дивувався садам і городам 
Лаври, відзначав високі смакові якості хліба, 
що його випікали ченці, та ячмінного пива, яке 
тамувало спрагу в спеку, описував численні 
сорти варення з фруктів і ягід та інші дивні для 
східної людини смаколики 1. Микола Манько 
досить точно охарактеризував чесноти україн‑
ської кухні, назвавши її головними досягнен‑
нями борщ і вареники, які справді можна вва‑
жати маркерами системи харчування народу. 
Борщ, який містить 20 і більше складників, 
має десятки варіантів приготування і по пра‑
ву вважається світовим кулінарним шедевром. 
Серед наданих автором рецептів є вареники, 
голубці (переважно пісні), картопляники, си‑
рівець – хлібний квас, виготовленням якого 
здавна славилася Лавра. Проте (чи не для 
гостей монастиря?) подаються й рецепти при‑
готування душенини зі свинини, а також відо‑
мих на весь світ котлет по‑київськи.

Троїце‑Сергієва лавра поблизу російського 
Радонежа, заснована в ХІV ст., відома своїм 
спротивом пануючим тоді в Московії тата‑
рам. Легенди прославляють битву Олексан‑
дра Пересвєта з Челі‑беєм, яка закінчилася 
загибеллю обох вояків та перемогою війська 
князя Дмитра Донського  над військом хана 

Мамая. Святиня переживала часи занепаду 
й піднесення, володіє безцінними історични‑
ми пам’ятками. Це,зокрема, фрески Андрія 
Рубльова в церкві Святої Трійці. Наприкінці 
ХVII ст. Троїце‑Сергієва лавра поповнилася 
ще одним архітектурним витвором – незвич‑
но оздобленою Трапезною. Російська кухня в 
повсякденному харчуванні ченців представле‑
на щами, юшкою з риби, окрошкою, риб’ячою 
солянкою, стравами з грибів.

Рильський монастир, що розташований у 
горах Болгарії, закладено у 876 році пустель‑
ником Яном Рильським. Його доброчесність і 
самозречення закарбовані в пам’яті народу – 
Ян Рильський став патроном Болгарії. Мо‑
настирські трапези Болгарії підкреслюють го‑
ловні здобутки народної кулінарії: багато страв 
із сиру, бринзи, перцю, баклажанів, квасолі. 
Автор зауважує: «Болгари, що протягом сто‑
літь протистояли туркам, не змогли опиратися 
впливові турецької кухні». Нині чимало страв 
з турецької кухні після певного вдосконален‑
ня посіли важливе місце на болгарському сто‑
лі; мусака, фаршировані баклажани, пахлава 
тощо тепер уже є суто болгарськими наїдками.

Монастир Нямц (Нямецька лавра) запо‑
чатковано в ХІV ст. Міцні фортифікаційні 
споруди захищали церкви, трапезні, бібліо‑
теки та інші будівлі. Наприкінці ХV ст. за 
сприяння молдавського господаря Стефана 
Великого вимуровано кам’яну церкву Воз‑
несіння Господнього, яка й нині вважається  
унікальною архітектурною пам’яткою. Після  
смерті господаря й підкорення Молдови тур‑
ками монастир занепав. Його відроджен‑
ня припадає лише на ХVІІІ ст. і пов’язане  
з іменем Паїсія Величковського з Полта – 
випуск ника Києво‑Могилянської академії, 
який упроваджував забуті православні тра‑
диції в практику Нямецького монастиря. 
Сьогодні при монастирі діють друкарня, му‑
зей християнських артефактів і духовна се‑
мінарія, а лаврська бібліотека налічує понад 
22 тис. томів стародруків і рукописних книг. 
Нямецькі ченці відомі своїм умінням лікува‑
ти, для чого було навіть закладено монастир‑
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ський шпиталь. Румунські монастирі слав‑
ляться також своєю доброю кухнею.

Серед популярних страв тут є давні мама‑
лига й бануш, характерні для побуту пасту‑
хів і чабанів, а також страви турецької кухні 
(мусака, фарширована паприка тощо). Ру‑
мунсько‑молдавська кухня славна й своїми 
солодощами.

Монастир Гелаті закладено 1106 року гру‑
зинським царем Давидом Будівничим, який 
уславився своєю лицарською доблестю, від‑
вагою, мудрістю, скромністю й побожністю. 
Монастир Гелаті мав стати для Грузії Новим 
Афоном і Новим Єрусалимом. Разом із ви‑
шуканими монастирськими будівлями ви‑
росла Академія, куди цар запросив учених з 
Константинополя та інших міст, у яких про‑
цвітала наука й освіта; саме тут досконало 
вивчали  тогочасні науки. У ХІV ст. до мо‑
настирського ансамблю було додано церкву 
Святого Миколая і церкву Святого Георгія. 
Після приєднання Грузії до Росії незалежне 

єпископство в Гелаті було ліквідовано й долу‑
чено до Російської церкви. І лише 1943 року 
Грузинський Собор відновив незалежність 
Грузинської церкви.

Микола Манько стверджує, що місцева 
кухня дуже смачна, чималою мірою завдяки 
вмінню кухарів використовувати приправи. 
Навіть хліб зі шматком сиру може стати ку‑
лінарним витвором високої якості, якщо до 
нього додати кінзу (коріандр), кріп, петруш‑
ку, базилік, часник, цибулю, естрагон та інші 
трави. Рецепти лобіо і хачапурі, харчо і са‑
циві, чахохбілі і шашлику засвідчують багат‑
ство грузинської кухні.

Представлені в книзі рецепти не лише 
ознайомлять нас із монастирською культурою 
харчування, але й уможливлять долучитися до 
шедеврів національних кухонь країн, у яких 
розташовані монастирі, а отже, репрезентують 
культуру народного харчування в її історичній 
тяглості: від часів раннього середньовіччя до 
наших днів.
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санное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. – Москва, 1896. – Вып. 1 ; 1898. – Вып. 3. 
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Волощина (Валахія) – історична область на 
півдні Румунії між Карпатами і Дунаєм: річкою 
Олт поділяється на Велику Валахію (Мунте‑
нію) і Малу Валахію (Олтенію). «Волошська 
земля» згадується в історико‑географічній пре‑
амбулі «Повісті временних літ» (початок ХІІ ст.). 
З ХІV ст. Волощина відома як самостійне фео‑
дальне князівство, яке із ХVІ ст. опинилося під 
владою Османської імперії. Звільнитися від ту‑
рецького ярма вдалося лише в середині ХІХ ст., 
коли Волощина об’єдналася з Молдовою в єди‑
ну державу під назвою Румунія.

Волохи, чи влахи, – нащадки давніх дакій‑
ців, романізованих у перших століттях нової 
ери. Основним заняттям волохів було тварин‑
ництво, переважно вівчарство. У середні віки 
цей пастуший етнос розселився на великих про‑

сторах Південно‑Східної Європи. Вони осіли в 
Хорватії, особливо Далмації, у Сербії, Боснії та 
Албанії, у Македонії, Греції і Болгарії.

Волохи мігрували й у східному напрямку, 
входячи в безпосередні етнокультурні кон‑
такти з українським населенням. Частина цих 
переселенців із часом асимілювалася в укра‑
їнському середовищі, що відзначено в поезії 
Т. Шевченка: «Ой волохи, волохи, вас оста‑
лося трохи» (Шевченко, І, 1951, с. 102). З ін‑
шого боку, протягом ХVІІІ–ХІХ ст. чимало 
українців, рятуючись від панщини, мігрува‑
ли в області розселення східноромансько‑
го населення (Бессарабія, Молдова). Цей 
переселенсь кий рух знайшов відображення в 
пісенному фольклорі:

Та запали сіни, хату, ходім на 
  Волощину,
Ой у тоту Волощину, та й 

у Волощиночку, –
Та щоби сме не робили тяжку 

панщиночку [2, c. 23].

Тривале проживання українців і східних 
романців (волохів, молдаван) поруч у близь‑
ких географічних середовищах, приблизно 
однаковий рівень соціально‑економічного 
розвитку, значною мірою ідентичні умови гос‑
подарства й культури зумовили типологічну 
подібність низки обрядових явищ. Не можна 
не враховувати й уніфікуючу роль православ’я, 
яке від доби середньовіччя запроваджувало у 
східних романців та українців єдиний кален‑
дар церковних свят і обрядів. Одноконфесій‑
ність значно полегшувала як етнічні контакти, 
так і міжетнічне зближення.

Культура і побут румунів – важливих 
етнічних партнерів і безпосередніх сусідів  

наукове видання, присвячене календарнІй 
оБрядовостІ руМунІв

Олександр Курочкін

Голант Н. Г. обряды весенне-летнего цикла в валахии: очерки традиционной 
культуры / н. г. голант. – Москва ; санкт-петербург, 2014. – 223 с.
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українців – досить слабо представлена у віт‑
чизняній народознавчій літературі. Врахову‑
ючи цю обставину, розглянемо основні сю‑
жети й положення рецензованої праці. Вона 
ознайомлює з календарною обрядовістю ру‑
мунів, які проживають на території історич‑
ної Волощини (Олтенії та Мунтенії), і колиш‑
ніх вихідців з Волощини, які нині мешкають 
у Східній Сербії й Північно‑Східній Болгарії. 
В основу монографії покладено польові запи‑
си автора із зазначених територій, а також 
власні матеріали з деяких інших регіо нів – 
Трансильванії, Запрутської Молдови (Руму‑
нія), Південної Бессарабії (південь Респуб‑
ліки Молдова й Одеської області України). 
Цей представницький східнороманський 
фактаж у багатьох випадках зіставляється з 
корпусом традиції інших етносів, насам перед 
південнослов’янських. Зауважимо, що ця 
праця є частиною комплексного етнолінгвіс‑
тичного дослідження карпато‑балканського 
ареалу, яке вже чимало років проводить Від‑
ділення мови і літератури РАН.

Варто наголосити, що назва книги відоб‑
ражає лише провідну тему. Водночас нариси 
логічно продовжують попередні праці автора, 
також присвячені весняній обрядовості руму‑
нів. Серед них – монографія «Мартовская 
старуха и мартовская нить. Легенды и обряды 
начала марта у румын» (2013) і кандидатська 
дисертація «Мартовский обрядовый комплекс 
румын и болгар в этнокультурной традиции 
карпато‑балканского региона» (2007).

Рецензована книга складається з трьох 
частин, перша з яких присвячена річним свя‑
там з фіксованою датою, друга – пересувним 
святам Великоднього циклу, у третій пода‑
но різноманітні етнолінгвістичні матеріали з 
Південно‑Західної Румунії та Мунтенії. Усі 
свята охарактеризовано за певною схемою: 
спочатку наведено відомості про терміно логію 
(назви) окремих календарних дат, а потім ви‑
світлено набір звичаїв, обрядів та вірувань, 
що їх супроводжує.

Відзначення багатьох святкових дат часто 
пов’язане з додержанням різноманітних забо‑

рон. Так, у день Святого Трифона румуни утри‑
мувалися від праці заради захисту від сільсько‑
господарських шкідників. У деяких сільських 
комунах цього дня проходять особливі церковні 
служби, у яких згадуються всі комахи‑шкідни‑
ки, а місцеві жителі кроплять землю під фрукто‑
вими деревами святою водою, щоб уберегти від 
них дерева, а корені – від кротів. За спостере‑
женнями автора, влахи Cхідної Сербії – «цара‑
ни» – у день Святого Трифона вперше протягом 
року обрізають виноградну лозу, що характерно 
також для арумунів, південних слов’ян – болгар, 
македонців, сербів, а також для греків (с. 14–15).

Цікаву інформацію подано в підрозді‑
лі, присвяченому першоберезневим звичаям і 
обрядам – це закономірно, адже автор давно 
зай мається цією проблематикою. На більшості 
румунських територій перший день календар‑
ної весни відомий під назвою martisór (бук‑
вально – маленький март). Із цим святом у 
східних романців, як і в низки інших балкансь‑
ких народів, пов’язана традиція дарування й 
носіння березневої нитки. Ця прикраса‑оберіг 
у всіх обстежених населених пунктах терито‑
рії Олтенії і Мунтенії позначається загально‑
румунським терміном mărţişor. Румуни, які 
мешкають у Болгарії, знають і слов’янську  
назву – мартениця.

Найтиповішими для всього балканського 
півострова вважаються червоно‑білі березневі 
нитки. Первісно їх виготовляли з нефарбова‑
ної світлої і темної овечої вовни, а зараз деда‑
лі частіше – із шовкових ниток. У сільській 
місцевості, за спостереженнями Н. Голант, 
літні жінки 1 березня пов’язують мерцішор на 
руку, щоб у них добре «велася птиця», із цим 
оберегом також саджають квасолю та огірки, 
«щоб зав’язувалися плоди». Натомість в урба‑
ністичному середовищі червоно‑біла березнева 
нитка вже давно перетворилася на популярний 
весняний символ‑сувенір, яким люди охоче об‑
даровують одне одного.

Мерцішори, як правило, носили впродовж 
місяця, а потім вішали на гілку плодового де‑
рева або колючих кущів (шипшина, троянда, 
терен). Іноді їх кидали в річку або ховали під 
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камінь. На думку автора, яку поділяють також 
інші дослідники, вихідний сенс ритуалів про‑
щання з березневою ниткою – позбавлення 
від зла, яке вона в себе ввібрала (с. 25).

Простежуючи характерні риси календар‑
ної обрядовості різноетнічного населення 
карпато‑балканського ареалу, не можна забу‑
вати про історичні особливості розвитку кож‑
ного народу. Істотні відмінності у звичаєвості 
й фольклорі слов’ян і румунів указують на 
те, що їхні предки у віддалені часи належа‑
ли до різних господарсько‑культурних типів. 
І справді, якщо в древніх слов’ян панувало 
землеробство, то у волохів – тваринництво. 
Доречно зауважити, що й сам етнонім «воло‑
хи», як це встановили в спеціальній розвідці 
В. Іванов і В. Топоров, безпосередньо вказує 
на пастуший характер господарства його но‑
сіїв [1, c. 74–75].

Важлива роль домашніх тварин, особливо 
овець, у традиційному побуті й культурі во‑
лохів‑румунів яскраво виявляється в багатьох 
святах весняно‑літнього циклу. Дуже показо‑
вим щодо цього є день Святого Георгія, до яко‑
го приурочене перше доїння овець і корів. У ба‑
гатьох місцевостях відомий звичай доїти тварин 
через спеціальний калач чи вінок, сплетений із 
трав або гілок верби. Ритуальні вінки, через які 
здійснюється перше доїння, зберігають протя‑
гом року вдома як засіб захисту від грози.

У день Святого Георгія влахи долини Тимо‑
ка у Східній Сербії ріжуть ягня і його кров’ю 
обмащують обличчя дітей, а частіше – ма‑
люють їм на лобі хрест, як це практикується 
в болгар і гагаузів. Пережитки господарської 
магії ілюструє зафіксований автором звичай, 
коли через тиждень після цього свята кидають 
голову ягняти в мурашник, «щоб ягнята мно‑
жилися як мурахи» (с. 42).

Про глибинний зв’язок із тваринницьким 
типом господарства свідчить і характерне для 
балканських народів, зокрема влахів, уявлення 
про те, що день Святого Георгія і день Святого 
Дмитра ділять рік на дві половини – теплу і 
холодну. У ці дні зазвичай наймали й розрахо‑
вували пастухів і батраків.

Тільки із середини ХІХ ст. землеробство 
на теренах Румунії відтіснило тваринництво 
на другий план. Тому можна думати, що чима‑
ло звичаїв землеробського характеру румунсь‑
ке населення перейняло від слов’ян.

Доволі важливим святом на обстеженій те‑
риторії вважається Іванів день. Як і в багатьох 
європейських народів, у валахів він пов’язаний 
з культом рослинності. Свято літнього сонце‑
стояння, що має глибокі язичницькі корені, до 
наших днів зберегло низку магічних обрядів, 
які перетворилися на ігрові дійства. В окремих 
румунських громадах відоме ворожіння на він‑
ках: їх кидають не на воду, а на дах. Згідно з 
повір’ями, вінок, який одразу падає на землю, 
обіцяє швидке одруження, а якщо він зали‑
шається на даху, сватів цього року чекати не 
варто (с. 49).

Певним аналогом квітки папороті у 
купальсь ких звичаях українців та білорусів 
у румунів слугує чарівна квітка підмаренни‑
ка (румун. sánziene; латин. – gallium  verum). 
У болгар вона відома під назвою драгайка або 
еньово цвете. Уранці 23 червня за старим сти‑
лем дівчата збирали ці золотаво‑жовті квіти й 
плели з них вінки, вірячи, що їх носіння спри‑
ятиме дівочій красі. За повір’ями румунів, на 
Івана квіти підмаренника збирають і міфологіч‑
ні істоти жіночої статі – sânziene. За своєю се‑
мантикою вони близькі до південнослов’янських 
віл і самодив, албанських зан, грецьких нереїд 
і німф, українських мавок-русалок. 

Прикметно, що й у румунів відомі демоно‑
логічні персонажі під назвою rusálii. Повір’я 
про них пов’язані насамперед зі святом Трійці, 
яке повсюдно визначається терміном Rusalii 
(у влахів долини Тимока – Rusale). Як і в ін‑
ших християн, це свято відзначається через 
п’ятдесят днів після Пасхи. Його народна обря‑
довість має на меті, з одного боку, – захистити 
людей від злих сил, з другого, – забезпечити 
родючість худоби і землеробських культур.

З наведених у книзі матеріалів зрозуміло, 
що серед румунів не сформувався чіткий міфо‑
логічний образ русалій. В одних місцевостях 
їх уявляють як злих духів з невизначеною  
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статевою належністю, в інших – це демоно‑
логічні жіночі істоти або святі, які приходять, 
щоб щось залагодити в житті людей (с. 73). 
Наявність широкого діапазону трактувань є 
відоб раженням тривалої еволюції народного 
світогляду.

Як і українські русалки, румунські русалії, 
або éle’вони, танцюють (водять хороводи) у лі‑
сах, горах, на пагорбах, а в тих місцях, де вони 
танцювали, можна побачити кола, утворені ви‑
сохлою або витоптаною травою. Зустріч із цими 
істотами дуже небезпечна. Тому важливою час‑
тиною обрядовості Русалій є додержання забо‑
рон на працю, зокрема в саду й на городі.

У великодніх звичаях влахів‑румунів та‑
кож помічаємо чимало спільного з україн‑
ськими. Так само у Вербну неділю освячують 
гілки верби, за допомогою яких захищають 
обійстя від бурі та блискавки; у Великий чет‑
вер фарбують яйця в червоний колір; усю ніч  
на Великдень палять багаття біля церкви; з дня 
Пасхи до Вознесіння звичайним вітанням лю‑
дей є «Cristós a‑nviát» («Христос воскрес»).  
Певна відмінність виявляється в тому, що на 
основній території Румунії заведено до Вели‑
кодня різати ягня або яку‑небудь іншу тварину. 
У хлібне тісто, з якого печуть паски, додають 
бринзу, а подекуди випікають калачі у формі 
ягняти. Цікаво й те, що деякі влахи розмальо‑
вують писанки, але це вважається відступом 
від традиції.

Значне місце в книзі відведено додаткам. 
На відміну від двох основних розділів, у них 
подано інформацію не лише про весняно‑ 
літній, а й осінній та зимовий цикли народно‑
го календаря румунів. Тут також знаходимо 
оригінальні свідчення інформантів про сімейні 
свята та обряди, господарські заняття й звичаї, 
аутентичні фольклорні тексти. Вражає своєю 
поетичністю зафіксована автором в одному з 
валашських сіл пісня‑плач, побудована у формі 

діалогу небіжчика зі смертю й близькими ро‑
дичами, де є такі слова:

Людина як листок
Сьогодні – гарний і зелений
Завтра – впав на землю (с. 139).

Матеріали дослідження загалом дозво‑
ляють простежити тенденцію до загального 
скорочення традиційних обрядових комплек‑
сів та «вивітрювання» міфологічних уявлень, 
пов’язаних з ними. Показовим прикладом 
може слугувати відомий у літературі звичай 
троїцьких ряджених – келушаріїв, який по‑
бутував ще у 60–80‑х роках ХХ ст., а нині 
вже не практикується на обстеженій території.

Приділяючи значну увагу термінології та 
семантиці календарних номінацій, Н. Голант, 
таким чином, висвітлює найдрібніші деталі об‑
рядових традицій, що їх часто оминають інші 
дослідники. Це цінний науковий матеріал, але 
іноді він виглядає дещо мозаїчно, як «сирови‑
на» для подальших теоретичних узагальнень. 
Визначені наперед межі й специфічні завдання 
етнолінгвістичного питальника помітно звузи‑
ли панорамну картину досліджуваного об’єкта 
народного побуту. З неї випали деякі фраг‑
менти розважально‑ігрової культури, традиції 
святкового спілкування молоді та інших верств 
населення тощо. Заповнення цих лакун може 
спонукати до нових експедиційних пошуків.

Вивчення календарної обрядовості румунів 
дає цінний матеріал для осмислення багатьох 
наукових проблем: етногенезу й етнічної істо‑
рії народу, реконструкції соціальних і госпо‑
дарських форм його життя в минулому та на 
сучасному етапі. Ключовим для таких студій 
є питання методології використання різних 
типів порівняння. Нариси Н. Голант можна 
вважати вдалим досвідом етнолінгвістичного 
дослідження традицій культури та світогляду 
населення карпато‑дунайського ареалу.
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Serhiychuk Volodymyr. On the issue of Origins of the 1932–1933 ukrainianhood Genocide. The deliberate 
extirpation of Ukrainian peasantry by means of famine in 1932–1933 is based on the Russian tsarist‑prepared tradition aiming 
at initially diluting the solid ethnic body of the Ukrainianhood through the piecemeal renunciation by a part of our nation, 
foremost intellectuals, of mother tongue, conversion of the talented emigrants of the Over Dnipro Lands extraction into the 
heralds of the Russian World as it has been succeeded in doing in case of Mykola Hohol and many others.

Other ways in this direction are: mixed marriages of Ukrainians with Great Russians, resettlement of our grain growers to 
the areas conquered by Russian imperialism, where they were little by little assimilated since there were no schools in their native 
language, clergymen officiated in churches in alien tongue as well.

At last, the intention of Russian imperialism to terminate Ukrainianhood as a separate nation with its own unique culture 
distinctly showed via the 1863 Valuyev Circular and the 1876 Ems Decree.

Keywords: Ukrainianhood, Moscow, genocide.

Sushko Valentyna. Problems of Ethnic identification of the Slobozhanshchyna inhabitants. In recent years, the 
issues of self‑determination of individual – and therefore of the entire nation – became the top priority task for Ukraine. They 
are a sore and significant subject in the east of our state.

The ethnic processes on Slobozhanshchyna have come to crystallise their peculiarity lying in the fact that since the mid‑
XIXth century a Sloboda city has championed the active influence of official culture, and even a village ceased to be a space 
of folk culture’s preservation.

The Soviet state, while continuing imperial line of policy, inculcated through schools, mass media and cultural networks the 
construct of single Soviet people, among whose system of values the place of religion has been supplanted by Soviet ideology 
with the ethnic unity being replaced by a social one. Unlike the approach of the imperial period, the existence of Ukrainian 
people was no longer disclaimed – instead, it was the recognition of exclusively Soviet‑coloured Ukrainians, who throughout its 
history had nothing to do but dream of reunification with the great Russian people.

Thus, as the feature of ethnic processes in Sloboda Ukraine it should be deemed the absence of indigenous population with 
the history of over 400 years. Resettlement movements in the region never ceased throughout its history, and the old habitants 
of the territory are representatives of Ukrainian and Russian, as well as descendants of Belarusian, ethnic groups, which 
have never been truly homogeneous owing to variety of regions of provenance, confessional and social diversity. The region’s 
population underwent the impact of official Russian‑speaking culture, however, while for the Russian ethic group, the state‑
focused influences, which entailed the losses of local features, can be regarded as positive nation‑making processes, the same 
phenomena for the Ukrainian people had the character of imperial violent assimilation processes.

Therefore, in our view, modern ideological problems in Ukraine are determined not only by the Soviet era but have a much 
deeper history, when the ethnic identification was apprehended by a subject himself as to be of minor importance and being 
inconsistent with the paramount – state‑oriented – identity. This should be taken in consideration in the course of conducting 
national‑patriotic education, which has to acquire consciously systematic nature.

Keywords: ethnos, ethnic group, Sloboda Ukraine, Slobozhanshchyna Ukrainians, Slobozhanshchyna Russians.

ivannikova Liudmyla. First Scientific Expedition to the Dnieper Rapids by O. afanasiev-Chuzhbynskyi. The 
paper deals with the first folkloric and ethnographic expedition to the Dnieper Rapids accomplished in the 1860s. In the 1850s, 
the Commission for Inventorying the Governorates of the Kyiv Educational District was established at the Kyiv University. 
The Department of Ethnography was opened as its part. The latter has become the first scientific centre in Ukraine devoted to 
the ethnographic study of its people, the folk of Southern Ukraine in particular. It was this Commission that has developed the 
important scientific trend – expeditionary work.

One of such expeditions has been headed by O. Afanasiev‑Chuzhbynskyi. The authoress examines in detail the contribution 
made by this scholar to Ukrainian ethnography and folklore studies, especially his observations over the problem of functioning 
of folkloric genres in oral tradition of Dnieper Ukraine. She also concentrates her attention on the materials collected in the 
Lower Dnieper region, in particular, on toponymic legends and narrations related to the Dnieper Rapids. A large attention has 
been paid by the scholar to the subculture and folklore of Dnieper pilots. In particular, he was the first to record pilot’s songs, 
beliefs, customs, and methods of translating and transmitting the subcultural knowledge. The authoress of the present paper 
examines the textual criticism of the records made by O. Chuzhbynskyi, songs in particular. She concludes that they are unique 
fixations of creative work of this society. Especially interesting are the pilot’s legends, in which the features of heroic epic, dragon‑
fighting motifs, and the motifs related to the Cossack period prevail: about the forays of Tatars, life of Zaporizhzhia Cossack 
Host foghters and their descendants – the pilots. Most of the legends reflect peculiar pilot beliefs and concepts on the rapids. 

http://www.etnolog.org.ua
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This is what constitutes the greatest value of the work by O. Afanasiev‑Chuzhynskyi The Travel to the Dnieper Rapids and 
to Zaporozhye.

Keywords: history of Ukrainian folklore studies, folklore of Southern Ukraine, folk toponymy, subcultural folklore, pilot’s 
songs and customs.

Paukštytė-Šaknienė Rasa. Christmas in the Families of Contemporary Lithuanian City. The aim of this article is 
to reveal the changes in the customs of Christmas Eve and Christmas in contemporary Lithuania as well as their role in the 
structure of the ritual year. 

After Soviet occupation socialistic traditions started being formed in Lithuania considering ideological interests of that 
period of time. Scripts of newly formed festivals were being created. Apart from other festivals, Winter, Spring, Summer, 
Commemoration of the Dead festivals were formed, which included traditional elements of Shrove, Easter, Feast of St. John 
customs. The majority of festivals were communal ones and were adapted for the celebration in the city. On the other hand, 
calendar customs celebrated in a family did not receive a considerable attention of ideologists. Little attention was drawn to 
these issues also by ethnologists. Still the analysis of the situation in the eighties of the 20th century proves that the majority 
of old feasts of the folk, which were considered to be religious and widely spread, are commemorated by the believers only; 
however Easter and Christmas are celebrated almost everywhere. They are  regarded as  traditional family feasts. Hence, 
these feasts gained great significance in the period of national revival. After 1988 public discussions about the aspirations to 
revive old traditions were more and more common. It might have been accomplished in a family most easily. Two days off were 
assigned for the celebration of Christmas in 1991. Due to the necessity to prepare meals for Christmas Eve, December 24 has 
been announced as a day off since 2012. 

Ethnographic fieldwork pursued by myself in 2011 in the city of Vilnius with the aim to disclose the conceptions of tradition 
framed by young people, revealed that the attitude of young people towards tradition as a value passed down from generation 
to generation is subject to change. Although today’s youth is attached to the absorbed tradition, perceives its value and is apt to 
continue it, young people reserve the possibility to select holidays as well as change or dismiss their certain elements. Analysis of 
calendar and life cycle festivals observed by young people in Vilnius revealed that Christmas Eve and Christmas were singled 
out as the most traditional festival, inherited from parents and grandparents and identified as the favourite calendar and family 
celebration.

In 2012–2013 with the help of the ethnographic questionnaires Leisure time and festivals in the family, new ethnographic 
research was pursued, bestowing significant share of attention on the analysis of Christmas Eve – Christmas festival: prepara‑
tion for the occasion, selection and purchase of presents, laying the table and cooking and other related issues. Respondents 
representing various age groups were surveyed. Analysis of the observance of Christmas Eve and Christmas by present‑day 
youth and their parents may result in contradictory answers. It can be perceived as a celebration of a holiday transferred 
from generation to generation, on other hand considered as modified tradition. However, it is undeniable that the holiday in 
question appeals to Vilnius citizens of various ages more than the New Year or other festive days. Even though losing the 
religious character in many cases, it still embodies the symbolism «rites de passage» and frames the appearance of a traditional 
festival. So, as mentioned Catherine Bell, most rituals appeal to tradition or custom in some way, and many are concerned to 
repeat historical precedents very closely. A ritual that evokes no connections with any tradition is apt to be found anomalous, 
inauthentic, or unsatisfying by most people.

Keywords: Christmas Eve, Christmas, tradition, city, contemporary society, Vilnius, Lithuania.

Hutnyk Maryna. influence of Scientific Designs of Kharkiv Technological Scientists on the Forming of New ur-
ban Space at the Turn of the XiXth – XXth Centuries (By Way of Example of Kharkiv City). Modern Ukrainian 
studies as an integral science combines the heritage of all the humanities and social sciences. An inalienable component of the 
Ukrainian studies is the history of Ukrainian science and technology. That is, the research of history of science and technology 
is closely related to modern urbanism as a component of historical science.

Urban culture daily undergoes the deforming pressure from urban problems, including overcrowding of cities, cultural and 
everyday adaptation of migrants, threatening ecological situation, harmonization of architectural and spatial environment, etc. 
Therefore, it is the investigation of urban space of the city of Kharkiv – one of the largest cities of Ukraine in the late XIXth to 
early XXth centuries that makes it possible to conduct the historical reconstruction, to re‑create an idea of what the city was 
over a century ago, as well as to detect which factors have effected on what it has become for today.

In the late XIXth century, Kharkiv remained mainly a craft‑trade centre. The changes of urban environment were related, 
first of all, with intensive development of industry. In the city, large industrial enterprises were being built one by one: business 
of agricultural machinery (1882), engineering works (1891), ropeyard (1895), steam‑locomotive‑building works (1897), and 
confectionary (1896), which were located directly within Kharkiv. Sugar mills and the Budy porcelain‑faience works owned by 
the Matviy Kuznietsov Partnership (launched in 1885) were situated around the city.

http://www.etnolog.org.ua
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In the late XIXth – early XXth centuries, Kharkiv city was being modernized, and the way of life of its residents 
began to differ noticeably from the lifestyle of villagers. Gas lighting was utilized, horse‑drawn tram (a tram predecessor) 
and motor vehicles appeared. The presence of only one institution of higher education (the Kharkiv Imperial University, est. 
1805) dissatisfied the requirements of developing industry in providing with engineering skills. And due to efforts of many 
scientists, the public and the Minister of People’s Education I. Delianov, in 1885 was opened the Kharkiv Applied Institute 
of Technology (HAIT).

As a trend in the formation of a new urban space of Kharkiv city can be considered the influence of the scientific research 
achievements of such architects as A. Beketov, S. Zahoskin, M. Lovtsov, and V. Nemkin who have been long working at the 
Kharkiv Institute of Technology and have developed a powerful construction engineering school.

The pioneering ideas – a close interrelation between science and industry initiated at the KhAIT by its first director 
Viktor Kyrpychov – were later laid down as the foundation of the activities of vast majority of technical educational institutions. 
Virtually, the laboratories of the Institute have grown to small‑lot production, where students acquired the skills of practical 
activity. In these laboratories, the orders for the city’s industry and transport were carried out.

The scientists of the Institute and its alumni have played an important role in the transformation of Kharkiv into one of 
the Ukrainian largest industrial and shipping, as well as scientific and educational centres. Despite the loss of much of the 
architectural monuments of the time related to destruction of places of worship in the 1930s, and the demolition of a portion of 
the city’s downtown, the base of new urban environment, laid in the late XIXth century, is still, in the early XXIst century, 
preserved, while the close collaboration of scientific and pedagogical personnel of the modern NTU KhPI with employees of 
industrial enterprises lasts to this day.

Keywords: urban environment, Kharkiv, scientific and technical developments, Kharkiv Practical Technological Institute, 
expert business.
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