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РУЙНАЦІЯ ТРА ДИЦІЙНОГО ТОПОНІМІЧНОГО
ПРОСТОРУ: ПОЛІТИК А ПЕРЕЙМЕНУВАНЬ
В УКРАЇНІ В 1920–1950‑х РОК А Х
Мирослав Борисенко
УДК 304.4:81’373.21(477)“192/195”
У статті розглянуто політику влади більшовиків щодо перейменування населених пунктів в Україні в роки то
талітаризму. Нові назви мали символічне значення, влада використовувала їх як своєрідний захисний символ. Як
вважає автор цієї статті, політика мала легалізувати насильницьке захоплення чужих територій. Нові назви були
створені поза етнічним полем української мови та не відповідали усталеним історичним принципам топонімії.
Ключові слова: тоталітарний режим, топоніміка України, політика перейменувань, ономастика.
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В статье рассматривается политика власти большевиков по переименованию населенных пунктов в Украине
в годы тоталитаризма. Новые названия имели символическое значение и использовались властью как своеобразный
защитный символ. Как считает автор этой статьи, политика должна была легализовать насильственный захват
чужих территорий. Новые названия были созданы вне этнического поля украинского языка и не отвечали истори
ческим принципам топонимии.
Ключевые слова: тоталитарный режим, топонимика Украины, политика переименований, ономастика.
The article considers the policy of the Bolshevik power concerning the renaming of settlements in Ukraine during the years
of totalitarianism. New names had a symbolic value, and the authorities used them as singular protective tokens. According to
the author, this policy was intended for validating the forcible capture of foreign territories. New place names were established
outside the ethnic field of Ukrainian language and did not conform to instituted principles of historical toponymy.
Keywords: totalitarian regime, Ukrainian place-names, renaming policy, onomastics.

У сучасному інформаційному просторі
України питання топоніміки раптом вийшло за
рамки суто академічних дискусій та отримало
неймовірно широкий розголос. Уперше питан
ня перейменування населених пунктів стало
загальнодержавним завданням і, відповідно,
великою проблемою. Унікальність ситуації по
лягає в тому, що найактивніше репрезентова
но погляд противників процесу декомунізації,
що загалом свідчить про глибокі демократичні
зміни, які відбулися в українському суспільст
ві в останні роки. Головним аргументом про
тивників політики перейменувань в Україні є
безапеляційне твердження: «Це наша історія».
Однак сучасне українське суспільство якраз і
намагається віднайти свою історію, очисти
ти її від імперського політичного дискурсу,
сформувати власний погляд на історичні події.
Таким чином, для істориків актуальним є зав
дання не «переписування історії», як це пода
ється в російському медійному просторі, а по
шуку власного контексту історичних процесів,

які, звичайно, будуть відрізнятися від візії як
Сходу, так і Заходу.
Перейменування назв населених пунктів
були складовою частиною окупаційної політи
ки завойовників усіх часів – від античних ім
перій до тоталітарних режимів ХХ ст. Назви
багатьох міст, не тільки в Україні, є своєрід
ними символічними прикордонними стовпами,
якими володарі великих імперій позначають
свої володіння. Багато міст постали на місці
поселень народів, які не змогли чинити опір
загарбникам, що є німим свідченням великих
завоювань. Часто географічну карту можна
читати як підручник історії. Нові назви пост
колоніального світу здаються штучними й
«нетутешніми» на велетенських просторах
Африки, Америки чи Азії. Із часом частину з
них перейменували, іноді назви існували па
ралельно, але завжди ці топоніми залишалися
ключовою проблемою формування власного
уявлення про простір для народів з постколо
ніальним досвідом.
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як історичного інструменту. М. Лотман писав,
що в символі (топонімі) відображається, іден
тифікується і той, хто називає, – населення.
Відповідно людина екстраполює частинку сво
го світовідчуття на місцевість, надаючи їй ту
назву, яка найповніше відображає етнопсихо
логічну систему цінностей конкретного соціуму.
Тоталітарний режим в Україні залишив піс
ля себе сформоване середовище існування лю
дини – від назв міст та сіл до типових забудов.
Географічні назви радянського періоду відразу
помітно на карті України. Оскільки в робо
ті з національними назвами простежувалися
всі вади радянської топоніміки того часу –
заідеологізованість, захоплення позбавленими
конкретного змісту штампами, тому переважа
ли персональні меморіальні назви й повсюдно
запроваджувалися російські та зросійщені на
йменування [14, с. 4].
Відразу після встановлення більшовицької
влади в Україні перейменування населених
пунктів здійснювалися масово, безсистем
но, переважно, щоб догодити новій владі, за
ініціативою місцевих органів влади. Про те,
наскільки масовим було це явище, свідчить
факт, що в 1921 році РНК РСФСР заборо
нило перейменування населених пунктів, які
мали залізничні станції, оскільки в країні па
перова криза, і просто не вистачає паперу на
друк нових залізничних квитків [1, спр. 388,
арк. 141]. Це розпорядження викликало не
гативну реакцію з боку українського вищого
партійного керівництва, яке вважало своїм
правом називати міста та села за власним ба
жанням.
Цікаво, що весь 1923 рік у Москві тривала
дискусія про подальші шляхи політики пере
йменувань, що стали вже в цей час серйозною
проблемою. Одні вважали «політично-недо
цільним» забороняти перейменування населе
них пунктів, інші, наприклад комісаріат пошти
та телеграфу, навпаки, благали заборонити
будь-які перейменування, щоб уникнути плу
танини та зберегти кошти. Однак, як пише
С. Нікітін, «географію та економіку вони були
готові принести в жертву ідеології» [7].
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Таким чином, предметом запропонованого
дослідження є політика перейменувань насе
лених пунктів більшовиками як один із засобів
формування новітньої політичної міфології та
її наслідки.
Історична топоніміка є цінним джерелом
дописемного періоду, що активно викорис
товується для реконструкції етнокультурних
процесів. Специфікою ономастики як істо
ричної науки є її концентрація на локальному
географічному, «плоскому» вимірі. Відповідно
багато сучасних авторів розглядають зміни в
топоніміці України переважно на локальному,
а іноді мікролокальному рівнях [3; 13]. Це в
жодному випадку не применшує цінність та
ких студій, а навпаки. Хоча в багатьох пра
цях проблема має також загальноукраїнський
контекст. Наприклад, стаття О. Андрощука
не тільки містить багатий матеріал з історії
топонімії Криму, але й розкриває загальні тен
денції політики перейменувань [2]. Цікавими
є праці мовознавців, зокрема стаття В. Лучи
ка, у якій уперше проаналізовано деформацію
топонімічної структури та викладено цінні
поради з ліквідації наслідків панування то
талітарного режиму в Україні [6]. Спільною
ознакою цих досліджень є концентрація на
зовнішній стороні процесу. Надзвичайно мало
уваги поки що приділено вивченню структури
самого топоніма «радянського зразка».
Сімдесятилітнє панування комуністично
го режиму в Україні, «шрами» війни, репре
сій, геноциду залишили в спадок понівечений
топонімічний ландшафт. Більшість науковців
цілком слушно зауважує, що назви радянсь
кого періоду надумані, не відповідають тра
диційному топонімічному ландшафту України.
Вигадані в 1920–1950‑х роках назви зда
ються недоречними, вони порушують топо
німічний стиль місцевості. Утім, такими вони
видаються лише спеціалісту – історику або
лінгвісту, а не тому, хто ці назви створив [12,
с. 91]. Головна функція топоніма – індивідуа
лізація, персоніфікація того чи іншого об’єкта
у свідомості місцевого населення. Однак для
нас важлива гносеологічна функція топоніміки
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системою, що зробила його всевладним пред
ставником на місцях.
На перший погляд, хвиля перейменувань
була абсолютно стихійною та безсистемною,
однак, аналізуючи цю проблему, можна виді
лити кілька подібностей, які дають можливість
стверджувати про доцільність детальнішого
вивчення топоніміки радянського періоду.
В. Паперний, досліджуючи культуру ра
дянського суспільства 1920–1930‑х років,
вважає, що відразу після революції, коли в
суспільстві панували максималістські екстре
містські настрої, у присвоюванні назв населе
ним пунктам простежувалася тенденція замі
ни топоніма поняттями: Жовтень, Червоний,
Революція [10, с. 184]. Найпоширенішими
основами для новоутворень були символи, що
активно використовувалися в більшовицькій
фразеології. Так, із сорока перейменувань у
Кременчуцькій окрузі – п’ятнадцять утво
рені від прикметника «червоний». Загалом в
Україні на початку 1920-х років уже нарахову
валося 26 населених пунктів з назвою Жовт
невий [1, спр. 1251, арк. 370]. Про штучність
та просто абсурдність політики перейменувань
більшовиків свідчить існування ойконімів на
зразок Паризька комуна, Центрооктябрь,
Пробуждение, Красно-Волонтерівка, Х-річчя
Жовтня тощо. Повернення влади та, урештірешт, радянської ментальності до традиційно
го імперського мислення відобразилося також
у назвах. Почали переважати назви на честь
вождів – топонім-ім’я [10, с. 184]. Для Росій
ської імперії були характерні меморіальні на
зви, наприкінці 1920‑х – упродовж 1930‑х ро
ків їх почали активно впроваджувати в СРСР
та Україні [15, с. 48].
Меморіальні топоніми 1920-х років мож
на було б умовно поділити на кілька груп. До
першої потрібно зарахувати перейменування,
що здебільшого відбувалися за ініціативою ке
рівництва селищних рад і мали на меті вшану
вання когось із місцевих комуністичних діячів.
Так, редакція газети «Пролетар» зверталася
до ЦАТК із проханням назвати с. Димовки,
де був убитий сількор Г. Малиновський, його
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У червні 1924 року конституційна комісія
ВУЦВК порушила клопотання про скасуван
ня постанови ЦВК СРСР, яке забороняло
перейменування залізничних станцій та насе
лених пунктів, які мають поштово-телеграфні
заклади [1, спр. 1743, арк. 19]. Однак Прези
дія ЦВК СРСР відмовилася змінювати своє
розпорядження. Із цього приводу ВУЦВК
направив до Москви протест, стверджуючи,
що така політика з боку союзного керівни
цтва є грубим порушенням суверенітету та
конституції УСРР.
На початку 1920‑х років уряд більшовиків
намагався навести лад у справі присвоєння но
вих географічних назв. Власне, до 1923 року
не існувало чітко виписаної процедури та об
ліку перейменованих населених пунктів. Цен
тральна адміністративно-територіальна комі
сія (далі – ЦАТК), що діяла при ВУЦВК,
перебрала на себе функції органу, який мав
юридично закріплювати перейменування.
Згідно з постановою від 17 жовтня 1923 року,
клопотання про перейменування подавали
ся місцевими органами влади до ЦАТК, яка
розглядала ці пропозиції й передавала на за
твердження до уряду УСРР [17, с. 248]. Чи
новники цієї комісії були змушені констатува
ти, що на початку 1920‑х років багато назв, по
суті, уже було змінено, і залишилося лише їх
легалізувати [1, спр. 1828, арк. 97]. Як засвід
чує листування органів влади, багато назв не
сприймалися населенням, оскільки були ство
рені поза національним середовищем.
Немає чіткого уявлення про причини ма
сового перейменування населених пунктів на
початку 1920-х років. Формально органи міс
цевої влади, які ініціювали перейменування,
посилалися на волю трудящих. Однак в СРСР
це був лише порожній звук. Жодних матеріа
лів у ЦАТК про проведення щось на зразок
сучасних «громадських обговорень» мною не
було знайдено. Більшість назв приймали ради
робітничих та селянських депутатів, що були
повністю підконтрольні більшовикам. Як за
свідчує подальший матеріал, це була просто
демонстрація лояльності «гвинтика» перед
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цевим українським (хоча й був росіянином)
символом героя-борця й символізував період
підпільної боротьби та громадянської війни в
Україні. Постійну увагу ВУЦВК приділяв та
кож справі з перейменування м. Єлисаветград
в Зінов’євськ, Кіровоград (сучасний Кропив
ницький). Хоча, як писав М. Куліш, якому
довелося півроку провести в цьому місті, се
ред населення назва Зінов’євськ приживалася
досить погано. Особливо важко було купити
квиток на потяг до Зінов’євська, оскільки пра
цівники залізниці нову назву відверто ігнору
вали [5, с. 89]. Отже, як засвідчують ці факти,
більшовики вже в той час мали певні уявлення
про ієрархію ідеологічного пантеону, що відо
бражалося в назвах населених пунктів.
Яскравим підтвердженням цього стало зо
середження в руках ЦВК СРСР, найвищо
го владного органу в країні, монополії на ім’я
В. Леніна. Відтепер назви, пов’язані з іменем
радянського лідера, ставали формою нагороди
та відзнаки окремих місць, підкреслювали їх
особливе значення в культурному, політичному
або економічному житті країни. Суворо забо
ронялося використовувати ім’я В. Леніна при
найменуванні будь-яких населених пунктів,
заводів, шахт, селищних рад, станцій тощо.
Таким чином, чітка система ієрархії біль
шовицьких лідерів проявлялася і в топоніміці.
Великі міста – важливого економічного та по
літичного значення – мали шанс стати носієм
імені когось із найпопулярніших у той час
«вождів». Невеличкі поселення претендувати
на ці імена вже не могли. Показовим видається
значна кількість населених пунктів, переважно
невеличких селищ, названих на честь Войко
ва, другорядного за більшовицькою ієрархією
лідера. Лише в чотирьох округах України в
1930 році його ім’ям було названо вісім насе
лених пунктів.
З іншого боку, бажання місцевих керівників
перейменувати своє містечко на честь якогось
видатного більшовицького лідера не знаходило
підтримки. Так, місцеві партійні органи вели
кого залізничного вузла Пост-Волинський, що
під Києвом, кілька разів порушували питання
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ім’ям [1, спр. 1646, арк. 45]. У 1920 році було
перейменовано с. Бірюки в Брагинівку за іме
нем місцевого голови сільради. Таких прикла
дів досить багато. Більше назв було на честь
розрекламованих лідерів комуністичного руху
та провідників більшовицької партії, на зразок
поселень, що виникли на Донеччині, – Уриць
ке, Будьонівка, Раковське, Чичеріно тощо.
Ці новоутворення були вдало замасковані під
традиційні назви. Характерне те, що вони
зберігали місцеву – українську – специфіку:
мали закінчення ‑е, ‑а.
Інші назви походили від імені діячів міжна
родного комуністичного руху, однак це були не
стільки меморіальні назви, скільки топонімисимволи, про які вже згадувалося. Такі назви,
як селище Карла Маркса на Харківщині чи
хутір імені Рози Люксембург на Черкащині,
або Люксембургівка на Донеччині, за свід
ченнями місцевих органів влади, приживалися
погано й існували переважно в офіційних до
кументах. Утім, на початку 1920-х років попу
лярність цього типу номінацій, не тільки топо
німів, була неабиякою.
Третя група найменш численна, однак най
помітніша на карті України, оскільки мовить
ся про перейменування великих міст. У цьому
плані, звичайно ж, ініціатива йшла зверху,
на відміну від першої групи. Більшовицьке
керівництво не могло контролювати процес
перейменувань, який на початку 1920‑х років
масово розгорнувся на периферії, проте на ви
щому адміністративному рівні перейменуван
ня ініціювали вищі органи влади.
Оскільки однією з основних ознак тота
літарного режиму є чітка ієрархія, що прояв
ляється в усіх ланках суспільного життя, то
встановлення контролю і власного диктату над
процесом перейменувань населених пунктів
стало для більшовиків зовсім не другорядною
проблемою. Так, ще в 1921 році ВУЦВК видав
постанову, у якій наказував перейменувати
м. Бахмут в Артемівськ, назвати іменем Арте
ма інститут, шахту, вулицю або площу в містах
Бахмут, Луганськ, Харків та один будинок у
столиці [17, с. 188]. Артем (Сергєєв) став міс
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6 назв, а Мелітопольська – 156. Загалом, за
інформацією, яку направляли місцеві органи
в Харків, у другій половині 1920‑х років було
перейменовано 583 населені пункти. Ця цифра
не може бути остаточною, оскільки деякі назви
не були затверджені, а кілька округ не змогли
відзвітувати про перейменування в повному
обсязі, мотивуючи це тим, що вони не мали ін
формації від підлеглих на місцях.
У перейменуваннях 1920‑х років є помітною
ще одна специфічна деталь. Більшовицька ідео
логія, попри зовнішню раціональність, показну
наукоподібність, була більше схожа на релі
гійне вчення, починаючи від фетишизації пар
тійного офіційного тексту, створення догматів
та святості «обрядів», закінчуючи побутовою
релігійністю населення. Формування нового
більшовицького культу позначилося і на кар
тах України. На території Ізюмської округи в
1927 році с. Богодарівка було перейменовано на
Краснодарово – залишився старий словотвор
чий корінь ‑дар‑, топонім змінився лише зовні.
Радянські вчені пояснювали такі випадки з ра
ціонального погляду. При перейменуванні змі
нювалася назва, але дар сприймався виключ
но як топонімічний формат, і відповідно нова
назва краще приживалася [9]. Утім, існують
також інші приклади. Так, с. Покровське (назва
походить від свята Покрови Пресвятої Богоро
диці) було перейменовано на Жовтневе. У хрис
тиянській та радянській міфології обидва свята
мають неабияке значення як рубіжний символ у
життєдіяльності людини. З поширенням анти
релігійної пропаганди та насильницької ліквіда
ції традиційної селянської культури календарні
свята, що мали важливе значення в побутовій
та господарській діяльності людини, змінюва
лися, відбувалася заміна одного терміна іншим.
Подібних випадків досить багато, це засвідчує,
що в 1920‑х роках місцева влада намагалася
адаптувати більшовицьку фразеологію до влас
них побутово-релігійних традицій.
Із цього погляду цікавим є роздвоєне уяв
лення про середовище існування людини, що
відбилося також у топоніміці. Відомо, що біль
шовики, незважаючи на всіляку риторику про
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про надання місту імені Ф. Дзержинського.
Однак їм було відмовлено через те, що вже
існувала залізнична станція з подібною на
звою на території Російської Федерації, і по
вторення могли зашкодити поштовому зв’язку
[1, спр. 1251, арк. 194]. Імовірно, то була лише
відписка. Незабаром ЦВК СРСР видав
обіжник, у якому роз’яснювалося, що, вжи
ваючи при листуванні або маркуванні ванта
жів територіальних ознак (республіка, район,
округа), можна цілком уникнути плутанини
[1, спр. 1251, арк. 257]. Найімовірніше, влада
вважала, що ім’я чекіста номер один у тоталі
тарному «пантеоні» має бути присвоєно яко
мусь більш презентабельному місту.
Стосовно місцевих лідерів, то переймену
вання на їх честь ніяк не обмежувалися, біль
ше того, навіть заохочувалися. Так, з іменем
Петровського лише в Прилуцькій окрузі було
пов’язано 35 навчальних та виробничих закла
дів [1, спр. 1251, арк. 298–299].
Помітно, що наприкінці 1920‑х – на почат
ку 1930‑х років топонім почав утрачати свою
основну функцію – індивідуалізацію об’єкта,
натомість набув форми визначення місцевості
в радянській ієрархії. Це, імовірно, було ви
кликано втратою індивідуальності людини в
радянському суспільстві, яке поступово фор
мувало «людину-гвинтик», продукт масового
суспільства, що може існувати лише в чітко
структурованій системі. Підтвердженням цьо
го є постанова ВУЦВК, яка була прийнята
у квітні 1929 року. У ній, зокрема, мовилося,
що право називатися ім’ям вождя революції або
мати назву, яка б відбивала революційну епоху,
надається лише тим населеним пунктам та ад
міністративно-територіальним одиницям, які
за своїм минулим або сучасним заслуговують
на це [1, спр. 1251, арк. 299].
Таким чином, ця постанова юридично за
кріпила систему ієрархії міст та сіл в Україні.
Тепер зрозуміло, чому більшість переймену
вань відбувалася на Лівобережній Україні,
переважно в промислових районах. Так, сіль
ськогосподарська Волинська округа за перші
десять років радянської влади змінила лише
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нулим» відзначається саме перейменуванням.
Отже, топонім мав властивості як оберегу, так
і рубіжного символу.
Із цього приводу символічним також є лист
Прилуцького окружного виконавчого комітету
до ЦАТК, написаний наприкінці 1929 року.
У ньому йшлося про ініціативу жителів села
Ладан (назва походила від монастиря, що роз
міщувався на території села) у справі пере
йменування цього населеного пункту. «Після
1917 р. помешкання монастиря було викорис
тано під різні культурні установи, а з 1928 р.
тут міститься трудова колонія ДПУ [мається
на увазі виправний заклад для неповнолітніх
злочинців. – М. Б.], що сприяє подальшому
культурному розвитку села.
Відзначаючи значні досягнення с. Ладан
на культурному фронті, Окрвиконком цілком
підтримує клопотання виборців цього села
про перейменування його на с. Балицьке»
[1, спр. 1251, арк. 294] (В. Балицький – голова
ДПУ УСРР в роки Голодомору). У цьому до
кументі ми бачимо, що нова назва надається як
нагорода за успіхи «на культурному фронті».
Незважаючи на те що сам монастир уже дав
но не існував, місцева влада побоювалася його
впливів. Для того, щоб цей вплив повністю
ліквідувати, необхідно було використати нову
назву – слово-заклинання.
Стабілізація режиму в 1930‑х роках, ство
рення чіткої ієрархічної системи радянського
суспільства позначилися також на топоніміці.
Значно зменшилася хвиля перейменувань у
провінції. Подекуди відновлювали старі назви,
почалася поступова класифікація та системати
зація топоніміки УРСР. Ці зміни були пов’язані
з адміністративно-територіальною реформою в
Україні 1930–1932 років, під час якої було лік
відовано поділ на округи, повіти й запровадже
но нові одиниці – області та райони.
У той час відбувалося формування типово
радянських назв. Вони створювалися згідно
з більшовицькою тезою про пролетарський
зміст та національну форму радянської куль
тури. Таким чином, слова, наповнені новим
змістом, створювалися за допомогою «націо
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«змичку села й міста», ставилися до селянства
досить упереджено, вважаючи його своїм тим
часовим спільником, але особливо селянству
не довіряли. Часто згадувалося про малокуль
турність, відсталість, архаїчність побуту села,
що вважалося наслідком прив’язаності селян
ства до землі.
Цікаво, що в документах більшовиків про
стежується відокремлення території від на
селення. Для прикладу наведемо прохання
Волинської адміністративно-територіальної
комісії про перейменування Потієвського по
віту: «Беручи до уваги, що Потієвський район
у Жовтневу революцію було заплямовано
перебуванням на його території ріжних ворожих рад. владі банд, але населення райо
ну, особливо в останні роки, зворушило роботу
в справі радбудівництва, організовуючи кол
госпи, радгоспи, комуни та різні кооперативні
об’єднання, що зараз бажання населення зовсім відмежуватися від згаданого минулого
Потієвщини, тим більше, що назва ця похо
дить, як видно з історичної довідки, від того,
що ця місцевість була майном патріарха Потія,
що порив з минулим Потієвщини, населення бажає відзначити зміною найменування
району в “Червоноармійське” та села Потієвки в “Червоноармійське”» [пожирнення
наше. – М. Б.] [1, спр. 1251, арк. 119].
Таким чином, в уявленні авторів цього тек
сту Потієвщина (територія) заплямувала себе
співробітництвом з бандами. Населення на
чебто зовсім відірване від власної території –
воно відмежовується від минулого Потієвщи
ни. У цьому випадку ми бачимо, що населення
в радянському міфі є більш прогресивним,
свідомим, а отже, і кращим, ніж територія.
Однак територія й назва начебто можуть не
гативно впливати на людей. Тому й необхід
но було знищити назву-символ, замінивши
радянським символом. Топоніму відводиться
роль заклинання, що може вберегти людей
від «привиду патріарха» та інших негативних
впливів. Важливо також те, що назва в цьому
випадку слугує рубежем, який розділяє мину
ле й майбутнє. Згідно з текстом, «порив з ми
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тивний типаж (куркуль, шпигун, саботажник),
навпаки, був переобтяжений усіма можливи
ми вадами – гаркавий, кривий, занадто худий
або товстий. Одночасно, за законами продуку
вання творів маскульту, майже завжди такий
герой ще й отримував відштовхуюче прізвище
або прізвисько. Сама назва говорила, що це
ворог.
У 1930‑х роках топоніми, що здавалися
більшовикам принизливими або вульгарни
ми (с. Жидовичі, хутір Вовкуни), переймено
вувалися. Здебільшого нові назви мали аб
страктний характер (Комунарське, Червоний
Хутір). Хоча й були винятки. Так, с. Козел
Чернігівської області в 1939 році отримало на
зву Михайло-Коцюбинське.
Схильність більшовиків до меморіальних
назв та спроба на географічній карті відобра
зити пантеон комуністичних лідерів зіграли з
ними поганий жарт. У травні 1936 року уряд
СРСР видав постанову, за якою заборонялося
перейменування населених пунктів, залізнич
них станцій, адміністративних районів тощо.
Знищуючи один одного фізично в боротьбі за
владу, переможці викреслювали своїх против
ників з історії та карти країни. Так, м. Єнакіє
ве на Донеччині, начебто за клопотаннями
робітників, було перейменовано в Рикове,
а в 1937 році знову перейменовано в Орджо
нікідзе. Містечко Гришине в 1934 році було
перейменовано в Постишеве, а вже 4 берез
ня 1938 року – у Красноармійськ [4, с. 205].
У книзі «Адміністративно-територіальний по
діл України» 1938 року сторінки, де мали бути
зазначені всі перейменування за 1930‑ті роки,
акуратно вирізані невідомим.
Перейменування населених пунктів в
Україні в 1940‑х роках безпосередньо пов’язані
з наслідками Другої світової війни. Напередо
дні та особливо після війни в офіційній ра
дянській ідеології домінувала ідея «обраності
російського народу» як такого, що створив
«першу соціалістичну державу», «захистив
її від зовнішніх та внутрішніх ворогів», «роз
громив фашизм». Й. Сталін відмовився від
революційної ідеології пролетарського інтер
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нальних» словотворчих суфіксів (Кірове, По
стишеве, Першотравневе, Трудове, Бригади
рівка, Урожайне).
Значний масив новоутворених назв ви
ник у результаті використання суфікса ‑ськ‑.
Для України назви, утворені від такого топо
німічного формату, нехарактерні. Отже,
більшовики штучно переносили російську
топонімічну систему на територію України.
Іноді фантазія місцевого керівництва ство
рювала новий гібрид з російської та україн
ської форм – Красноармійське. Особливо
популярними ставали меморіальні топоніми
на честь вождів, прізвища яких мали суфікс
‑ськ‑ із додаванням українського ‑е, ‑а. На
приклад: Дзержинське, Володарське, Пе
тровське та ін. Продуктивність словотворчої
моделі із суфіксом ‑ськ‑ пояснюється тим, що
в російській мові ця нейтральна частка поєд
нується з різними основами [16, с. 93]. Від
повідно, додавання цього суфікса дозволяло
використовувати іншомовні апелятиви, зо
всім чужі для українського середовища, для
формування нової «місцевої» топоніміки.
Необхідно згадати ще один чинник, який
впливав на формування в СРСР нових назв.
Радянські вчені зауважували щодо необхід
ності ліквідації назв, які принижували гід
ність жителів. Зміни у взаємовідносинах ра
дянських людей викликали різке скорочення
принизливих, вульгарних назв, що існували
в дореволюційній Росії [11]. Однак це дуже
спрощене й сумнівне твердження. В офіційно
му соцреалістичному напрямі беззаперечним
був поділ на позитивних та негативних героїв.
У радянських фільмах, літературних творах
усе, що було пов’язано з життям в СРСР, му
сило мати довершений, ідеальний характер.
Відповідно, усе «погане», «негарне» розгля
далося лише як атрибутика капіталістичного
устрою або залишки «тяжкого капіталістично
го минулого царської Росії». Зображення ти
пажів здійснювалося через гіперболізацію їх
ніх основних рис. Позитивний герой (комуніст,
комсомолець, колгоспник, загалом радянська
людина) був наділений усіма чеснотами. Нега
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зараз стало зрозуміло, що така політика пере
йменувань створювала ілюзію, ніби перед
нами новобудова, а не історичне поселення,
знищувалися асоціації з народами, які жили
на цій території [2, с. 320–321]. Масові пере
йменування в Криму схожі на суто кримі
нальну практику легалізації краденого май
на. Радянська влада діяла як конокрад, який,
укравши коня в селянина, перефарбовував
його в інший колір, або злодій, що поцупив
піджак і перешив ґудзики та кишені.
У масовій свідомості радянського суспіль
ства назва усвідомлювалася як хронологіч
на межа, що відділяє один період від іншого.
У цьому випадку російський Крим відділявся
та віддалявся (штучно дистанціювався) від та
тарського. Відповідно, перейменування майже
всіх тюркських назв мало символізувати на
чебто «історичне», «природне» відокремлення
двох епох. Це цікавий приклад того, як влада,
конструюючи новий ландшафт, створює і но
вий хронотоп. Цікаво, що античних назв, яких
у Криму досить багато, це не стосувалося.
Прагнення Й. Сталіна та тогочасного керівни
цтва до світового панування, створення єдиної
надімперії на зразок Давнього Риму, імовірно,
зіграло тут вирішальну роль. Давньогрецькі
назви мали підкреслювати належність до сві
тової культури, уособлювати певний зв’язок із
традицією античної класичної імперії з її па
радністю, блиском, сильною армією, єдиною
ідеологією та чіткою ієрархічною структурою
суспільства.
Ще один чинник, який впливав на фор
мування нового обличчя української топо
німіки, – зміна кордонів УРСР у ході Дру
гої світової війни. Зрозуміло, що порубіжні
території не мають моноетнічної структу
ри, взаємовпливи тут проявляються досить
яскраво. Унаслідок природних міграцій, воєн,
переселень топонімічний ландшафт набуває
нових ознак. Для того, щоб закріпити цю те
риторію за собою і в майбутньому уникнути
будь-яких претензій з боку колишнього влас
ника, ці держави активно проводять політику
перейменувань, у деяких випадках виправда
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націоналізму, повернувши СРСР у старе рус
ло російського великодержавного шовінізму.
Перемога СРСР у війні була позначе
на хвилею масових перейменувань, яка за
своїми масштабами навіть перевершила пе
ріод 1920‑х років. Як пише О. Андрощук,
у 1941–1946 роках перейменували близько
500 населених пунктів в Україні [2]. Насам
перед були ліквідовані всі назви, пов’язані з
німецькими поселеннями, яких в Україні із
часів Катерини ІІ налічувалося чимало. Біль
шість топонімів німецького походження отри
мали назви, поширені в Україні (Гончарівка,
Тростяне), або ж квазінародні (с. Краєвидне
замість с. Бельведер у Кіровоградській обл.).
Однак справжній сенс цих перейменувань за
свідчує окремий випадок: у Кіровоградській
області колонія Бацергейм була перейменована
в с. Переможне. Перемога над гітлерівською
Німеччиною для радянської влади була б не
повною без ліквідації ні в чому не винних
топонімів іноземного (німецького) походжен
ня. Було ліквідовано навіть такі цілком лояль
ні до радянської влади назви, як Люксембург
або Марксове. Водночас процес переймену
вання відбувався так, щоб нові назви ніяк не
нагадували про справжню причину цих змін.
Вище вже мовилося про тотожність тоталітар
ної свідомості та міфопоетичного сприйняття
навколишнього середовища. У цьому випадку
заміна одного терміна іншим (нейтральним)
давала впевненість у повній ліквідації загрози,
переможному завершенні боротьби.
Цікаві були випадки також з топонімамиперекладами. Так, німецьке поселення в
Одеській області Гросс-Лібенталь (велика гар
на долина), що існувало з ХVІІІ ст., було пере
йменовано в смт Великодолинське [20, с. 64].
Масові перейменування відбулися в Кри
му. Відразу після виселення місцевого та
тарського населення почався процес пере
йменування національних топонімів. Замість
них запроваджувалися абстрактні поняття:
Першотравневе, Десантне, Берегове та ін.
У радянській топоніміці ця сторінка історії
Криму, звичайно ж, не згадувалася. Лише
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падок, про який писав один із засновників ра
дянської ономастики академік А. Ніконов. Під
час масових перейменувань на Сахаліні один з
місцевих керівників, повністю вичерпавши за
пас усіх відомих та невідомих йому назв, у роз
пачі зітхнув: «Хоть с потолка бери». «Вот и
назовем Потолочное», – вирішила комісія
[8, с. 162]. Імовірно, щось подібне відбувалося
також на Західній Україні в повоєнний період.
Схожий авантюрницький підхід застосову
вала влада й під час перейменувань у Криму,
коли дрібний чиновник просто вихоплював на
зви із сільськогосподарського або якогось ін
шого довідника [2, с. 322].
У повоєнний період відбувалася також уні
фікація українських топонімів за російським
зразком. Навіть назви, що начебто зберігали
свою основу, часто просто перелицьовувалися.
Наприклад, у складноутворених назвах озна
чальний географічний формант перекладали
російською мовою. Такі терміни, як «вижня»,
«вижній», «горішній» тощо, просто називали
ся Верхній. За такою схемою були перейме
новані села Лужок Горішній, Рожанка Вижня
Дрогобицької області.
Русифікаторська політика у сфері топонімії
була настільки грубою, що іноді траплялися
просто курйозні випадки. Лише в період хру
щовської «відлиги» почали вести мову про те,
що інструкція про переклад українських ойко
німів зовсім недосконала. Дійшло до того, що
давній топонім Буда, який часто трапляється в
районах, де були розвинені лісохімічні промис
ли (виготовлення поташу, дьогтю, деревного
вугілля), перекладали як «будка» [19].
Не використовували при переймену
ваннях топонімічну форму із закінченням
на ‑ічи, ‑іци. Ця давня форма була характерна
для Правобережної України й була частиною
загальнослов’янського масиву, що тягнувся
від Дніпра до Балкан. Така давня оригінальна
морфологічна система ігнорувалася при фор
муванні новітніх назв. Із карти України почали
зникати назви, що були пов’язані з рослинним
та тваринним світом. Якщо у ХVІІІ–ХІХ ст.
таких назв налічувалося дуже багато, а деякі
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ну, оскільки повертаються старі історичні на
зви. У Польщі, у повоєнний період, на нових
землях було перейменовано 32 000 геогра
фічних назв [9, с. 70].
Подібні зміни відбувалися і в Україні. На
західноукраїнських землях існувала значна
кількість топонімів польського, румунського,
словацького походження. Відомий україн
ський фахівець із топоніміки М. Худаш пише,
що відразу після возз’єднання українських
земель почався посилений процес масових
офіційних перейменувань та видозмінювання
вже історично усталених ойконімів [18, с. 6].
Цей процес відрізнявся від описаного раніше
радянського способу створення нового топо
німічного ландшафту системністю й забю
рократизованістю. Однак існував цілий ряд
етнотопонімів, які, за уявленнями радянсько
го керівництва, потребували негайної заміни.
Необхідно було надати їм нові назви. Наскіль
ки вони відповідали місцевим історичним,
лінгвістичним та географічним умовам – це
питання було для них не суттєве.
Змінювалися як етнотопоніми, так і на
зви, що могли нагадувати про населення, яке
тут проживало. Із карти України зникли на
зви, що були утворені представниками різних
етносів, – Чехи, Чехмани, Татари, Татаринка,
Ізраїлівка, Болгарка; замість них з’являлися
безликі – Веселе, Трудове, Урожайне. Було
перейменовано також дуже давнє поселення у
Львівській області – Ятвяги.
Як підбирали нові назви для сотень сіл та
хуторів України? На Півдні України в Ізмаїль
ській, Одеській, Херсонській, Миколаївській
областях 32 населені пункти отримали назви,
що походили від слова «виноград». У різних
районах Львівської області чотири населені
пункти – Колонія, Ляшків, Ляшківська, Пар
целяція – було названо Березівка (або назва
походила від цього кореня). Чи можна тут по
мітити якусь закономірність чи логічність у ви
борі нової назви? Навряд. Можливо, місцевий
керівник народився в селищі з такою назвою,
або це було перше слово, що прийшло йому на
думку. Із цього приводу хочеться згадати ви
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Із часом в Україні було ліквідовано більшість
меморіальних назв населених пунктів, на
званих на честь комуністичних лідерів. Утім,
у кожному районі й донині зберігаються со
тні сентиментальних, позбавлених сенсу назв
на зразок Веселе, Урожайне, Першотравне
ве, Червонопартизанське, Щасливе, Ударне,
Жовтневе тощо. Використання конотації у
формі апелятива помітне лише в ХІХ ст. Цей
тип номінації, що має емоційно-експресивний
характер, узагалі невластивий ні українській,
ні російській топоніміці. Він почав з’являтися
на півдні України в ХІХ ст., коли нові села,
що виникли внаслідок переселення селян із
центральних областей, отримували назви з
ініціативи поміщиків-землевласників. Масо
ве використання цієї форми в 1920–1950‑х
роках суттєво спотворило топонімічний
ландшафт усіх країн, які входили до складу
колишнього СРСР.
Таким чином, перейменування географіч
них об’єктів у 1920–1950‑х роках розкривають
суть уніфікаторської політики більшовиків в
Україні. Людина завжди позначає оточую
чий її простір, називає його, наділяє особли
вим сакральним змістом, що дає можливість
реалізувати свою національну ідентичність.
Традиційний простір етносу – термін не гео
графічний, а радше ментальний. Рудименти
радянської масової свідомості як особливо
го тоталітарного способу сприйняття масової
культури та комунікації зберігаються в Україні
й по сьогодні.
В умовах формування нової сталінської
міфології топонім змінює свою функцію. Якщо
зазвичай назва індивідуалізує географічний
об’єкт, маркує, позначає простір, то в руках
комуністичних маніпуляторів топонім слугує
хронологічною межею, що відділяє одну епоху
від іншої. За допомогою зміни ойконімів сталі
нізм намагався утвердити в масовій свідомості
власну історичність. Крім того, помітно, що
для більшовиків слово-топонім часто виступає
у вигляді певного заклинання, яким вони на
магаються відмежуватися, уберегтися від во
рожого їм етнічного простору.
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з них були досить давні, то в досліджуваний
період їх кількість зменшувалася.
Саме наприкінці 1940-х років під час ак
тивного перейменування в Криму та на заході
України відбулося остаточне становлення ра
дянського номінаційного шаблону. Усі спроби
класифікувати ці назви за усталеними в мово
знавстві прийомами, як правило, не дають
жодних результатів. Спроби поділити їх на
відантропонімні назви, або назви, які походять
від географічних об’єктів, є вкрай ненадійними.
Потрібно пам’ятати, що ці назви виникли поза
історичним контекстом, не мали жодного від
ношення до населення, яке зазвичай було до
сить пасивним у справі топонімічних перемін.
Нова радянська назва – безособовий шаблон,
у якому втілені основні принципи радянської
ідеології якогось конкретного періоду.
Наприкінці 1940‑х – на початку 1950‑х ро
ків сталінська імперія переживала період «зо
лотої осені». Повністю ізольована від зовніш
нього світу, пишаючись своєю могутністю,
тоталітарна система дедалі більше заглиблю
валася в себе, не помічаючи симптомів кризи.
У той час майже кожен радянський керівник
вищого рангу отримав «власне» місто або ра
йонний центр, залежно від того місця, яке він
займав на піраміді влади.
Постанова ВР СРСР 1956 року про пере
йменування населених пунктів була важливим
кроком у ліквідації культу Й. Сталіна. Вона
започаткувала нову практику в справі найме
нувань географічних об’єктів, одночасно по
чалося серйозне вивчення топоніміки в Украї
ні. Масово почали скасовуватися меморіальні
назви. У 1959 році було створено спеціальну
комісію при АН УРСР, публікувалися до
слідження з ономастики, проводилися конфе
ренції, симпозіуми, з’явилися перші навчальні
курси для вищої школи.
Однак на практиці досягнення науковців
у подальшому ігнорувалися, і топонімічний
ландшафт України змінювався згідно з того
часною політичною кон’юнктурою. Почали
повертатися, немов із призабутих 1940‑х ро
ків, назви-примари Брежнєв, Черненко та ін.
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адміністративного поділу країни, і топонімам у
цьому відводилася не остання роль. Із часом
відбувається деетимологізація перейменувань,
вони втрачають свій первинний зміст, однак
продовжують діяти як засіб орієнтації людини
в просторі, відкладаючись у підсвідоме, що й
становить найбільшу небезпеку для майбутніх
поколінь.
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Тоталітаризм відбирав у людини право на
приватність та індивідуальність, нівелюючи
власне «я», перетворюючи її на бездушний
механізм, баз власної думки й слова, взамін
нав’язуючи спрощену вульгарну модель світу,
що базується на чіткій ієрархії. Під тиском
держави структурується весь простір існу
вання людини – від комунальної квартири до
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ПРОЯВИ ЛОК А ЛЬНОСТІ В ПОЗА АК А ДЕМІЧНІЙ
РЕКОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ТРА ДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Валентин Долгочуб, Наталія Петрова
УДК 069.5:39(477)
Ця стаття присвячена тому, як люди, що не мають академічного чи професійного стосунку до вивчення та збере
ження традиційної культури, реконструюють різні аспекти української етнокультурної спадщини. Увагу насамперед
зосереджено на тому, як у цих практиках реконструкції проявляється локальна специфіка етнічної культури.
Ключові слова: традиційна культура, реконструкція, фольклоризм, локальність.
Данная статья посвящена тому, как люди, которые не имеют академического или профессионального отношения
к изучению и сохранению традиционной культуры, реконструируют разнообразные аспекты украинского этнокуль
турного наследия. Внимание в первую очередь обращено на то, как в этих практиках реконструкции проявляется
локальная специфика этнической культуры.
Ключевые слова: традиционная культура, реконструкция, фольклоризм, локальность.
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The article deals with how the people not pertaining to academic or professional spheres, which are engaged to studying and
preserving traditional culture, reconstruct different aspects of Ukrainian ethno-cultural heritage. The authors primarily focus on
how local specificity of ethnic culture becomes apparent in these reconstruction practices.
Keywords: traditional culture, reconstruction, folklorism, locality.

В умовах посттрадиційного суспільства, що
зазнає водночас впливу процесів глобалізації
та локалізації, наново розквітає дискурс націо
налізму (особливо в останні роки), стабільно
зростає зацікавленість різних верств населення
традиціями інших етнічних культур і передовсім
спільноти, з якою представники цих верств себе
асоціюють. Утім, культурно-історична межа,
що відділяє їх від традиційного суспільства, не
минуче обумовлює форми, у яких відбувається
звернення до етнографічної спадщини.
У цій статті нас цікавитиме діяльність лю
дей, що не мають (або не мали спочатку) до
традиційної культури ані академічного, ані
професійного стосунку. Таку діяльність ми на
зиваємо позаакадемічною реконструкцією.
Мета проведеного дослідження – з’ясувати,
як у такій діяльності відображається локальна
специфіка етнічної культури.
Ми виділили три групи реконструкторів,
які із цього приводу досліджували:
1. Індивідуальні систематичні реконструкції,
що часто набувають вигляду ремісничих практик.
2. Екомузеї («етноекологічні музеї-заповід
ники», як називає цю форму І. Щербак), що ре

презентують фрагменти «живого» традиційного
побуту, «відновленого» за певною сукупністю
джерел [18, с. 64–66]. Сюди можна зарахувати
те, що І. Головаха-Хікс за американським зраз
ком називає «фольклорним туризмом» [4, с. 95].
3. Ідеологічні проекти з виразною етнокуль
турною домінантою – те, що сьогодні зазвичай
об’єднується під терміном «неоязичництво».
Утім, необхідно усвідомлювати принципову
неоднорідність цього явища. Межі того, що
об’єднується під згаданою назвою, є доситьтаки умовними. На наш погляд, потрібно пере
довсім розрізняти власне: а) неоязичництво як
комплекс світоглядних проектів (реалізованих
чи нереалізованих в організаційних формах),
автори й послідовники яких ідентифікують себе
продовжувачами або спадкоємцями релігійної
(і ширше – духовної, культурної) традиції до
християнської Русі та засновують свої прак
тики, конструювання теорії на відомостях про
слов’янське язичництво в історичних та інших
(«Велесова книга», фолк-хісторі тощо) дже
релах і на безпосередніх його пережитках в
українській традиційній культурі; б) навколо
язичницькі рухи, які відрізняються менш при
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раженим у термінах загальних рецептів локаль
ності» [12, с. 49]. Також дослідник припускає,
що ці рецепти поширюються завдяки глобаль
ним комунікаційним мережам. Інакше кажучи,
«як бути локальним у наш час», ми дізнаємося
з глобальних джерел інформації. Перевірити це
твердження можна на нашому матеріалі.
У представників першої групи реконструкто
рів – майстрів та ремісників, – як правило, іс
нують уявлення про фундаментально локальний
характер традиційної культури. Утім, ці уявлен
ня за своїм походженням та рівнем осмислення
відрізняються. Так, О. Білоус під час інтерв’ю
розлого описала відомі їй особливості писан
карських візерунків (зокрема кольори) за регіо
нами України, відзначивши Галичину та Східне
Поділля [3]; О. Костюченко зосереджується на
відтворенні вишивки, вибійки та народної ляльки
Східного Полісся, – це можемо вважати резуль
татом ґрунтовного ознайомлення з автентични
ми зразками народних промислів та науковою
літературою. В. Мишолівський, майстер із со
ломоплетіння, щоправда, без жодної конкретики
посилається на «етнографічні експедиції», ствер
джуючи, що «найбагатшою» на форми дідухів
є Івано-Франківщина та Галичина, порівняно з
іншими регіонами, які перетерпіли «радянський
культурний терор» [3]. В. Покотило також опи
сує характерні для його краю – Полтавщини –
регіональні особливості вишивки (білим по біло
му), однак щодо походження вузьколокальних
особливостей (вишивка чорним по білому й по
сірому в Машівському та Гадяцькому районах)
наводить суто фольклорну легенду: «Колись
татари налетіли і вбили все чоловіче населен
ня. З туги жінки в тих районах шили тільки
чорним» [10]. Інший підхід демонструє гончар
Ж. Россипчук. Провівши дитинство у с. Трипіл
ля, свої перші кроки в ремеслі вона також робила,
орієнтуючись на форми місцевої, але енеолітич
ної кераміки. Із інтерв’ю [РЖІ] і телепередачі за
участю майстрині [11] можна зрозуміти, що ці ре
конструкції вона вважає справжньою локальною
автентикою. Крім того, Ж. Россипчук акцентує
увагу на   місцях походження глини – Крим,
Карпати, Центральна Україна, бо вони мають
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скіпливим підбором джерел, вільним тракту
ванням історичних подій, меншою увагою до
традиційної культури й лише частковою апеля
цією до слов’янського язичництва («інглінги»,
«анастасіївці», «хороводники» та ін.).
Один з метрів сучасної російської етноло
гії В. Тишков так визначив завдання сучасної
соціокультурної антропології: «Завданням
етнографії зараз є вирішення головоломки:
якою є природа локальності як досвіду, що
переживається, у глобалізованому й детерито
ріалізованому світі?» [15, с. 42].
Якщо однією з провідних тем гуманітарис
тики в ситуації постмодерну є глобалізація, то
локальне фігурує в ній як важлива складова.
При цьому нерідко воно розуміється як щось
невід’ємне від процесу культурної глобаліза
ції, а найрадикальніші позиції стверджують,
що локальне – продукт глобального. У збір
ці праць «Глобальні модерності» такий по
гляд відстоює, зокрема, Р. Робертсон, один з
авторів терміна глокалізація. Для нього сам
концепт унікальної локальності, культурної
автентичності лише «відбиває ностальгічну
парадигму в західних соціальних науках»,
яка «репрезентує світобачення, згідно з яким
ми – тобто глобальні ми – колись (не так уже
й давно) жили окремо, розсіяні по безлічі онто
логічно безпечних колективних “домівках”.
Тепер же, відповідно до цієї оповіді – а то й
мета оповіді, – наше відчуття домівки стрім
ко зазнає руйнації під дією хвиль (західної?)
“глобалізації”. <...> Глобалізація здійснювала
реконструкцію, а в певному сенсі й побудову
“домівки”, “спільноти” та “локальності”» [12, с. 54].
Подібні твердження, що оцінюють стан речей
уже після того, як навіть найбільш ізольова
ні спільноти зазнали впливу глобалізації, мо
жуть робитися без зайвих застережень, однак
і самі, на наш погляд, відбивають лише низку
аксіоматичних для автора положень.
Більш ужитковим для нас видається інше
зауваження Р. Робертсона, згідно з яким «під
тримка локальності надходить значною мірою
згори та ззовні. Чимало з того, що часто прого
лошують локальним, є насправді локальним, ви

19

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 5/2016

передовсім через те, що є старовинними речами,
зібраними по селах. Однак функціональне за
стосування цих речей, їхнє розташування в хаті
підлягає радше принципам комерційної атрак
тивності, ніж етнографічної достовірності. Крім
того, автентичні речі в інтер’єрі та екстер’єрі хат,
розрахованих на туристів, нерідко перемішані зі
стилізованими новотворами [8].
Натомість «Хутір Савки» (с. Нові Петрівці
Вишгородського р‑ну Київської обл.) демон
струє чітку локальну атрибуцію експонатів:
перші речі в експозиції разом із сільською хатою
були місцевими, частина речей, надбаних у ході
облаштування етнохутора, відображає традиції
«малої батьківщини» його господаря (с. РудняТальська Іванківського р‑ну Київської обл.),
а частина зібрана під час експедицій Переяслав
щиною та до с. Мелені Коростенського району
Житомирської області, що «відоме сумішшю
поліської та волинської традицій» [5].
Прихильники неоязичництва перебувають
у значно складніших стосунках із локальніс
тю. Позиціонуючи себе як «слов’янський рух»,
вони ігнорують нерідко значні відмінності між
традиційною культурою слов’янських народів
і на території розселення одного етносу. На
слідком цього є конструювання аморфної мно
жини «слов’янських символів», «слов’янського
одягу», до яких зараховують усе, що корелює
з уявленнями неспеціалістів про Давню Русь і
давніх слов’ян загалом. Утім, бувають випад
ки і підвищеного зацікавлення локальним у
неоязичницькому середовищі – не в останню
чергу, на нашу думку, це залежить від обізна
ності його представників з науковою етногра
фічною та історичною літературою. Р. Миколаїв
прямо вказав на те, що в обрядовій практиці
хмельницької неоязичницької (рідновірської)
громади «Стріли Стрибога» намагається від
творювати календарні обряди, орієнтуючись
на побачене та почуте в дитинстві в с. Шпи
чинці Деражнянського району Хмельницької
області (колядки, щедрівки, купальські обря
ди) [МРД]. Г. Яценко (представник одеської
неоязичницької громади «Мокоша») під час
інтерв’ю неабияку увагу приділив розповіді про

ІМ
Ф
Е

«різні властивості, різну енергетику». Певна річ,
такі способи репрезентації локального уможлив
лені археологічними відкриттями кінця ХІХ ст.,
національною (етногенетичною) міфологією, яка
набула поширення з кінця 1980‑х років, та пара
науковим дискурсом, популярним із часів СРСР.
Від приватних етномузеїв можна було б
апріорно очікувати найбільшу серед усіх до
сліджуваних груп реконструкторів увагу до
локальності. У всіх переглянутих інтернетпрезентаціях музеїв мовиться про специфіку
краю, а іноді також про походження джерел, екс
понатів. Однак сама локальність дотримується
все-таки не завжди або є складнішою, ніж про
сте відтворення місцевої автентики. Так, крес
лення української садиби в центрі зеленого ту
ризму «Фрумушика-Нова» (Тарутинський р‑н
Одеської обл.) були привезені власником комп
лексу О. Паларієвим із Черкаської області, при
тому подвір’я інших етнічних груп перевезені
або реконструйовані за традиціями Буджа
ка [19]. У квітні 2016 року в рамках фестива
лю «Зрима пісня України», що проводиться
одеським культурно-просвітницьким «Козакцентром» у «Козацькій садибі» с. Маринівка
Біляївського району Одеської області відбувся
майстер-клас із петриківського (!) розпису за
участю заслужених майстринь народної твор
чості Н. Рибак, С. Піскової та О. Білоус [16].
Можна спробувати інтерпретувати цей випадок
як свідоме перенесення однієї вузьколокальної
традиції, інституціоналізованої та наділеної
«високим привілеєм» бути занесеною до Репре
зентативного списку нематеріальної культурної
спадщини людства ЮНЕСКО, до культурного
простору інших локальних традицій, які таких
статусів не мають.
Етносадиба «Білочі» (Кодимський р‑н
Одеської обл.) начебто відтворює локальні
варіанти культури саме Південно-Східного
Поділля, що проявляється навіть у випіканні
хліба [9], однак це варто перевірити під час до
даткового польового дослідження.
Експонати «Соколиного хутора» (с. Петру
шівка Ічнянського р‑ну Чернігівської обл.) відо
бражають локальну специфіку Східного Полісся
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для Полісся обряд «водіння тополі, підготов
лений за участю шкільного вчителя співу» [7].
Утім, одяг цих дітлахів-реконструкторів мож
на охарактеризувати радше як «сценічний»,
«узагальнений» (за типологією вторинних
форм традиційної культури К. Чистова [17,
с. 132]), а деякий – як театралізований [2].
Продовжуючи тему одягу, неможливо оми
нути специфіку неоязичницького обрядового
одягу: іноді він обмежується купленою ви
шиванкою, поясом, сукнею, а іноді становить
окремий символіко-семантичний комплекс,
що відрізняється як від традиційного, так і
від сучасного вбрання. Наприклад, у нео
язичницьких течіях (організаціях) «Родове
вогнище Слов’янської рідної віри» та «Руське
православне коло» серед жерців як обрядовий
одяг побутує довга (до колін чи гомілок) со
рочка з яскравим та складним візерунком біля
горловини й на манжетах. Голова «Родового
вогнища Слов’янської рідної віри» В. Куров
ський, родом із Хмельницької області, віддає
перевагу візерункам, що нагадують традицій
ну вишивку Центрального і Східного Полісся,
Слобожанщини та специфічно галицькі варі
анти; головне при цьому – наявність восьми
кутної зірки, яка є символом організації. Крім
того, серед неоязичників (як українських, так і
російських) існує стабільна «мода» на свастич
ні орнаменти, які не були настільки поширені
в локальних традиціях слов’янських народів;
трапляється використання в одязі орнаментів,
характерних для рушників та інших тканих
виробів. Утім, на святі Масляної в поселенні
«анастасіївців» «Райська долина» (с. Велико
зименове Великомихайлівського р‑ну Одесь
кої обл.) у березні 2016 року, яке ми відвіда
ли з метою проведення польових досліджень,
одна з ведучих була в традиційному місцевому
вбранні «з бабусиної скрині» (проте інші учас
ники свята – у стилізованих «на слов’янський
мотив» сукнях, спідницях або вишиванках).
Таким чином, ідея локальності, яку втілюють
на практиці реконструктори різних напрямів, за
своюється ними з різних джерел. Це дійсно може
бути «локальне, виражене в глобальних рецептах
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атмосферу традиційного свята, яку він пережив
у дитинстві в смт Тацине Луганської області на
початку 1960‑х років. Крім того, він пишається,
що «успадкував» від старших родичів дружини
автентичну вишиванку ручної роботи, створену
на початку ХХ ст. в селі на півночі Київщини
(Полісся). «Розрив» досвіду локальності при
цьому усвідомлює [ЯГМ]. Утім, буває й таке,
що неоязичницький клуб може свідомо рекон
струювати не тільки елементи слов’янських тра
диційних культур, але й танці «скандинавів, ір
ландців, шотландців» зокрема, послуговуючись
критерієм «відтворюємо те, що подобається»
[ККФ]. Рукоділля, яким нерідко займають
ся неоязичники (плетіння із соломи, різьба по
дереву, ковальство), не має чіткої локальної
прив’язки в цілому.
Намагаючись реконструювати саме до
християнську спадщину слов’ян, неоязичники
нерідко віддають перевагу традиціям з інших
місцевостей, аніж із тих, де локалізована їхня
громада або звідки вони самі походять, якщо
ці традиції краще відповідають критеріям ар
хаїчності та мають виразні язичницькі ознаки
(на їхню думку). Зокрема, миколаївська гро
мада «Білий хорт» на свято зимового сонце
стояння відтворює обряд Бадняк, характер
ний для південних слов’ян [6; 13, с. 127–131];
«анастасіївці» з поселень «Райська долина»
(Одеська обл.) [за спостереженнями автора]
та «Долина джерел» (Київська обл.) [1, с. 401]
святкують Масляну, спалюючи опудало Ма
рени, проводячи напівобрядові змагання, які
полягають у ходінні на ходулях та лазінні на
стовп, що характерніше для російських тради
цій. Так само одеський клуб народних тради
цій «Лукомор’я» у 2015 і 2016 роках святкував
Масляну на весняне рівнодення зі спаленням
опудала Марени, однак на другий рік додав
ся також обряд «колодка», характерний для
Наддніпрянської України (в широкому сенсі)
та півдня Росії [ККФ]. Таку «еволюцію»
пов’язуємо з історико-етнографічною осві
тою одного з лідерів клубу. З іншого боку,
діти поселенців з тієї самої «Долини джерел»
у 2009 році відтворили дійсно традиційний
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рівні донаукового досвіду осягла те, що «в цьо
му селі робиться так, а в іншому – інакше»
(Г. Яценко, О. Паларієв, родина Савок); можли
ве також поєднання обох варіантів (Р. Миколаїв).
Окрім того, слід відзначити загальну тенденцію
до детериторіалізації традицій, їхнього взаємо
накладання й таких способів взаємодії, які підля
гають окремому осмисленню.
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локальності» – передовсім у тих випадках, коли
уявлення про локальну специфіку традиційної
культури виникає завдяки літературі та спеціаль
ній освіті (О. Білоус, Ж. Россипчук, подружжя
Скориків, неоязичники – уродженці міста, які
цікавляться академічною етнографією та фольк
лористикою). Однак це може бути і природний
погляд людини, яка зростала в умовах села й на
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СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ПОДІЙ НА ДОНБАСІ:
У ПОШУК А Х ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ МЕЖІ
Ірина Новак
УДК 323.172+355.018](477.61/.62)
Стаття присвячена аналізу ставлення жителів різних регіонів України до трагічних подій останніх років на Дон
басі. На основі концепцій локальних цивілізацій, соціально-політичних розмежувань та моделі континууму межової
динаміки доходимо висновку про наявність дифузної політичної межі у вигляді м’якого рубежу, що рухається тери
торією країни в межах широкої зони пограниччя між двома цивілізаціями.
Ключові слова: цивілізаційна межа, соціально-політичні розмежування, поділ, розкол, кордон.
Статья посвящается анализу отношения жителей разных регионов Украины к трагическим событиям послед
них лет на Донбассе. На основании концепций локальных цивилизаций, социально-политических разграничений
и модели континуума граничной динамики можно сделать вывод о наличии диффузной политической черты в виде
мягкого рубежа, который движется по территории страны в пределах широкой зоны на границе двух цивилизаций.
Ключевые слова: цивилизационный рубеж, социально-политические разграничения, разделение, раскол, граница.
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The article deals with analysing an attitude of the residents of different Ukrainian regions to the tragic events of recent years
in the Donbas. On the base of concept of local civilizations, social and political separations and a model of continuum of marginal
dynamics, one can come to the conclusion about existence of diffusive political boundary in the form of flexible borderline, which
proceeds onwards and backwards over the territory within a wide range of borderland between the two civilisations.
Keywords: civilization boundary, social and political separations, division, split, frontier.

Надзвичайні події, безпосередньо пов’язані
з військовою агресією Росії на Донбасі та
анексією Криму, актуалізують суспільну дис
кусію про наявність або відсутність суттєвих
відмінностей у поведінкових стереотипах, де
термінантах сприйняття світу, системі ціннос
тей людей, які проживають в Україні.
Відомий духовний провідник нації, бла
женнійший Любомир Гузар зауважує, що не
має поділу між сходом і заходом України. По
діл є між тими, хто любить Україну і хто її не
любить. А це не є локальним чи регіональним
явищем [4].
Натомість академік НАН України Юрій
Пахомов, ґрунтуючись на концепціях локальних
цивілізацій Арнольда Тойнбі (А. Toynbee) [19]
та «зіткнення цивілізацій» Семюеля Гантінгто
на (S. Huntington) [22], підтримував тезу про те,
що Україна належить до цивілізаційно розколе
них країн, перебуває на межі двох світів, двох
культур і ментальностей, двох різновекторних
цивілізацій, які визначають об’єктивну склад
ність державотворчого процесу, консолідації
суспільства [14, c. 381]. У своїх дослідженнях

учений посилався на висновок С. Гантінгтона
про цивілізаційну межу, яка «розкриває» Украї
ну й зумовлює «граничність» української нації
та «подвійність» її генетики. Апологетами ідей
щодо неможливості досягнення українцями
соціального і політичного консенсусу, впливу
географічної та політичної граничності на фор
мування духовної транзитивності, перехідності
української нації Ю. Пахомов вважав одного з
найбільш контроверсійних українських мисли
телів ХХ ст. В’ячеслава Липинського й ректора
Українського вільного університету в Мюнхені
Володимира Янева [14, c. 382–383].
Дотримуючись концепції соціально-політич
них поділів, що її розробили Сеймур Ліпсет
(S. Lipset) і Стейн Роккан (S. Rokkan) [23] та
адаптував Андреа Рьомелле (A. Rommele) [26]
для пострадянських країн, Антоніна Колодій
указує на наростання інтенсивності синоніміч
ного ряду: розмежування – поділ – розкол –
занепад і розпад (cleavage – division – split –
decline and collapse). Дослідниця зауважує, що
сучасним демократичним державам властиві
різноманітні лінії соціально-політичних роз
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оскільки вони організуються як такі [25], тобто
перехід відмінностей у розмежування (поділи,
розколи) не відбувається всередині суспільства
довільно, а має бути організованим.
Чи розділяють українське суспільство тра
гічні події останніх років на Донбасі та де саме
проходить цивілізаційна межа цього поділу,
якщо він дійсно існує?
Ставлення українців до подій на Донбасі
ілюструють дані дослідження Фонду «Демо
кратичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», про
веденого спільно із соціологічною службою
Ukrainian Sociology Service на замовлення
Міжнародного центру перспективних дослі
джень (далі – МЦПД) [16] у десяти історикоетнографічних регіонах України (крім Лугансь
кої області та Криму) і м. Києві 1 (табл. 1).
Отримані оцінки подій на Донбасі свідчать
про наявність помітних відмінностей щодо їх
сприйняття в українському суспільстві. Біль
шість жителів Волині й Галичини вважали, що
в Україні відбувається боротьба за незалеж
ність (28,5 % та 40,7 % відповідно) і бороть
ба із зовнішнім ворогом (Росією) (39,8 % та
32,8 %). Натомість на Донбасі 36,7 % насе
лення називали причиною конфлікту бороть
бу зовнішньополітичних гравців на території
України, 17,5 % – боротьбу між олігархами та
лише по 12,2 % – громадянську війну й бо
ротьбу із зовнішнім ворогом (Росією).
Дані дослідження Центру Разумкова [8,
с. 50], отримані в грудні 2015 року, підтвер
джують ці результати 2. Загарбницькою вій
ною Росії проти України вважали події на
Донбасі 75,2 % жителів Західної України,
тоді як на Донбасі 31,8 % респондентів нази
вали їх боротьбою, що ведеться між Росією та
США за сфери впливу.
Жителі Донбасу дуже відрізняють
ся від решти українців в оцінці впливу Росії на війну. Адже вину за те, що
відбувається на Сході, значна частина населення Донбасу покладає не на
Росію, а на Україну.
Анексія Криму для більшості
українців – це російська агресія та
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межувань, які так чи інакше впливають на
єдність нації та міцність держави. Однак між
соціополітичним розмежуванням чи поділом на
основі відмінностей і розколом є значна дистан
ція, адже розкол виникає тоді, коли до наявної
сукупності відмінностей та розмежувань до
дається політична постановка протилежних
цілей і завдань, зокрема щодо державної ор
ганізації чи навіть державної належності [10].
При цьому в молодих демократіях політичного
значення часто набувають етнокультурні, цін
нісно-культурні (на відміну від ціннісно-ідеоло
гічних) та регіональні поділи, тоді як у країнах
зі стійкою (політичною) національною ідентич
ністю й усталеною системою демократичного
врядування основними є соціально-економічні
та постматеріалістичні лінії розмежувань [17].
Данкуорт Растоу (D. Rustow) наголошує, що
стабільна демократія потребує досить високо
го рівня суспільної згоди стосовно того, де
мають проходити кордони держави та хто
будуть її громадяни [27, p. 350].
Україна належить до молодих демократій,
відтак їй притаманні «горизонтальні цінніснокультурно-регіональні розмежування», пов’яза
ні з особливостями історичної спадщини, типу
зайнятості і трудових відносин, етнічної, демо
графічної та соціальної структури тощо [10].
Водночас культурно-мовно-етнічні відмінності
між регіонами країни завжди були відміннос
тями міри й ніколи не переходили до розряду
пріоритетних у свідомості простих людей [9].
Валерій Бортников вважає, що застосуван
ня поняття «розкол» стосовно українських ре
алій здебільшого не є виправданим, адже воно
несе на собі відбиток ціннісного судження й
більше нагадує вирок, ніж прагнення визна
чити сутність наявних відмінностей. Дослід
ник наголошує, що проблему «розколу» часто
порушують у пропагандистських або спекуля
тивних цілях, а акцентування саме на «роз
колі» сприяє небажаному закріпленню цього
стереотипу у свідомості громадян [1, с. 37].
Згідно з висновком Адама Пшеворського
(A. Przeworski) і Джона Спрейга (J. Sprague),
соціальні відмінності стають розмежуваннями,
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(далі – КМІС) у квітні 2005 року, відмінності в
оцінках населення різних регіонів України най
виразніше проявлялися в підтримці протилеж
них напрямів зовнішньополітичного курсу дер
жави та статусу російської мови. Водночас, на
думку В. Бортникова, існування відмінностей
щодо певних цінностей у жителів окремих регіо
нів ще не свідчить про наявність розколу, оскіль
ки розбіжності в поглядах на одну проблему (на
приклад, мова чи вектор зовнішньополітичного
розвитку) «перекриваються» паритетністю або
тотожністю поглядів на іншу проблему (еко
номічні питання, ідентифікація з українською
культурною традицією тощо) [1, с. 41–42, 46].
Вибір пріоритету економічної інтеграції
(внутрішній чинник) свідчить про відсут
ність чітко окресленого поділу в суспільстві.
Прагнення євроінтеграції в чотири рази більше
роз’єднувало Україну за оцінками населення
Донбасу, аніж мешканців Галичини (19,8 % і
5,2 % відповідно). Водночас прагнення інтегра
ції до Митного союзу як чинника роз’єднання
українців на Донбасі та Галичині істотно не від
різнялося (6,0 % і 6,8 % відповідно).
За даними опитування КМІС 3, загалом на
Південному Сході прибічників вступу України
до Митного союзу було майже вдвічі більше,
ніж його противників (46,8 % і 24,7 % від
повідно). Утім, дуже різке неприйняття Євро
союзу показали лише жителі Донецької та Лу
ганської областей: за вступ до Митного союзу
там проголосували б 72,5 % і 64,3 % відпо
відно, а за входження до ЄС – 9,4 % і 11,2 %
респондентів. Водночас у Дніпропетровській,
Запорізькій та Одеській областях різниця між
прибічниками й противниками ЄС і Митного
союзу становила від 5,0 % до 11,0 %, а в Ми
колаївській та Херсонській областях за вступ
до ЄС проголосували б 40,4 % і 37,4 % рес
пондентів, тоді як за входження до Митного
союзу – 22,1 % та 31,4 % [3].
Хоча лише 6,5 % населення Донбасу та
18,2 % жителів Галичини були переконані в
тому, що насправді в Україні немає роз’єднання,
а суспільству намагаються нав’язати тезу про
це, загалом українці не надто боялися «розколу»
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окупація, для мешканця невеличкого
депресивного містечка на Донбасі –
це можливість, опція змінити своє
життя, вийти з того порочного кола,
у якому він перебуває – без роботи,
життєвих перспектив… Жителі
Донбасу для себе розглядали можливість російської окупації як шанс.
Це як споживач на ринку продуктів:
з’явився вибір – купити продукт однієї торгової марки чи іншої [5].
Наприкінці 2015 року відповідальність за
російсько-український конфлікт покладали на
самперед на Росію понад дві третини жителів
Західної України, у середньому майже поло
вина українців і лише близько чверті населен
ня Донбасу. Натомість жителі Донбасу вдвічі
частіше за населення заходу покладали відпо
відальність на обидві країни однаковою мірою
(42,5 % та 21,9 % відповідно). Передусім
Україну вважали відповідальною в середньому
8,7 % опитаних, на Донбасі – 12,9 %, а на за
ході країни – 4,2 % респондентів [8, c. 51].
Значна частина населення вважала, що
Україну роз’єднують дії інших країн, тобто
поділ не є ендогенним, притаманним українсь
кій нації, а виникає через зовнішній чинник.
На переконання майже 50,0 % жителів Во
лині, 35,0 % – Галичини та близько 30,0 % –
Південного Заходу, Нижнього Придніпров’я
і Центру, українців роз’єднують дії Росії. Дії
країн Заходу називали причиною роз’єднання
України 23,3 % населення Донбасу, 16,5 % –
Південного Заходу та 14,2 % – Причорномор’я
(рис. 1).
А. Колодій наголошує, що українському
суспільству тривалий час був властивий особ
ливий, поляризований, регіоналізм, спричине
ний існуванням двох політично активних «цент
рів тяжіння» – Галичини (Львова) і Донбасу
(Донецька) [11], що зумовлювало два вектори
зовнішньополітичних орієнтацій – на Схід
(Росію) або на Захід (ЄС) [10]. Так, за ре
зультатами опитування, проведеного Фондом
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
і Київським міжнародним інститутом соціології
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населення Волині й Галичини визначилися, що
Донбас має залишатися в складі України, тоді
як на Донбасі цю думку поділяла лише полови
на жителів (у середньому в Україні – 72,5 %).
Протилежну позицію (вихід Донбасу зі скла
ду України) підтримували 2,0 % населення
Волині, 4,5 % – Галичини і 36,7 % – Донбасу
(у середньому в Україні – 11,5 %). При цьому
на Донбасі кожен п’ятий респондент вважає,
що цей регіон має вийти зі складу України і
стати незалежним, а ще майже 15,0 % опита
них прагнуть, щоб Донбас вийшов зі складу
України та приєднався до іншої держави.
Результати загальнонаціонального опи
тування населення України, проведеного
ГС «Громадська варта» за участю Фонду
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
в березні 2014 року, засвідчують, що ідею відо
кремлення своєї області (регіону) від України
та приєднання до іншої держави в середньому
в країні підтримували лише 8,0 % респонден
тів (від 18,0 % на Донбасі до 0,5 % у західних
регіонах). Створення незалежної держави на
основі південно-східних областей підтримували
11,0 % жителів України (на Півдні та Сході –
по 10,0 %, на Донбасі – 18,0 %), а відокрем
лення південно-східних областей та їх при
єднання до Росії – 9,5 % мешканців Півдня,
11,0 % – Сходу та 27,0 % – Донбасу [21].
За даними опитування КМІС, у квітні
2014 року 69,7 % жителів Південного Сходу не
підтримували ідею відокремлення їхньої облас
ті від України та її приєднання до Росії, тоді як
протилежні думки висловлювали 15,4 % рес
пондентів. При цьому навіть у Донецькій і Лу
ганській областях, де було найбільше тих, хто
прагнув об’єднання з Росією (27,5 % і 30,3 %
відповідно), половина населення не підтримува
ла цю ідею [3]. Відтак на початку 2014 року на
віть на Донбасі за відокремлення від України і
приєднання до Росії виступала значна частина,
але не більшість населення.
Бачення свого майбутнього в Україні в різ
них регіонах також відрізнялося. Перебування в
складі унітарної України з наявним на той момент
обсягом і розподілом повноважень підтримували
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країни – можливість такої ситуації в західних
регіонах зауважила майже чверть населення,
а на Донбасі – тільки 8,5 % респондентів.
Навіть такий подразливий чинник, як вступ
України до НАТО, лякав лише 15,0 % жителів
Донбасу, які набагато більше боялися посилен
ня націоналістичних настроїв (28,5 %).
Значні відмінності простежувалися в думках
щодо доцільності повернення контролю України
над окупованими територіями в окремих районах
Донецької та Луганської областей за допомогою
військової сили. На підтримку такого способу ви
рішення ситуації висловлювалися 41,5 % жителів
Галичини (максимальна оцінка) і лише 5,0 % на
селення Донбасу (мінімальна оцінка). Натомість
українське суспільство не мало категоричних роз
біжностей в оцінках щодо добровільного повер
нення окупованих територій Донбасу до України
з погіршенням на них економічної ситуації та її
покращенням в Україні. У цьому варіанті розвит
ку подій були впевнені близько 38,0 % жителів
України в цілому і Донбасу та майже 35,0 %
галичан, а загалом відхилення оцінок у межах
5,0 % показали сім регіонів. Сценарій щодо необ
хідності позбутися цих територій як баласту, що
заважає Україні рухатися вперед, вважали прий
нятним лише 5,8 % жителів Донбасу і 2,8 % –
Галичини, а загалом в Україні його підтримували
близько 10,0 % респондентів.
Щодо питання фінансування українським
урядом життєдіяльності окупованих терито
рій Донецької та Луганської областей, жи
телі Донбасу не були готові покладати цей
обов’язок ані на Росію, ані на керівників само
проголошених ДНР / ЛНР (сумарно лише
близько 15,0 % відповідей), натомість на Га
личині тільки 25,0 % респондентів вважали,
що Україна має фінансувати окуповані терито
рії, оскільки там проживають її громадяни.
Загалом ідея сепаратизму генетично не
притаманна українській нації. Частини ареалу
проживання українців в історичній ретроспек
тиві входили до кількох різних імперій, тому
наш народ природно прагнув об’єднання та
здійснював спроби створення суверенної націо
нальної держави. Саме тому близько 90,0 %
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ми свого регіону (35,2 %), ще близько 10,0 % –
жителями свого села чи міста. На Південному
Заході акценти були зміщені на користь місце
вих громад: передусім мешканцями свого села
чи міста вважали себе 26,8 % респондентів,
а свого регіону – 22,3 % опитаних. Витоки
такої специфіки розподілу слід шукати в істо
ричних та етнополітичних особливостях фор
мування населення цих регіонів. На Заході це
поліетнічний склад населення й локальні, часто
ізольовані, умови проживання в невеликих посе
леннях, тоді як на Сході – переселення значного
контингенту до великих міст та проведення по
літики «стирання» етнічної ідентичності людей,
формування належності до трудових колективів
промислових підприємств регіону.
Одним з поширених стереотипів, що про
вокують поділ населення, є протиставлення
«образів» пересічних жителів сходу й заходу
країни. Дані дослідження «Україна: образи
регіонів і міжрегіональні відносини», проведе
ного кафедрою філософії та соціології Луган
ського національного педагогічного універ
ситету ім. Т. Шевченка спільно із Центром з
вивчення суспільних процесів і проблем гума
нізму у квітні – травні 2005 року, засвідчують,
що жителі Донбасу й Галичини мають явно
недостатні знання один про одного, їхні су
дження ґрунтуються на стереотипах, а не на
реальній інформації, а самі стереотипи мають
дзеркальне відображення [1].
Пересічного жителя Галичини на Донбасі
вважають релігійним, із сильними сімейними
цінностями, але водночас агресивним (рис. 4).
Натомість самі галичани оцінюють себе на
самперед як патріотичних, релігійних та куль
турних людей. Українці загалом погоджуються
з такою самооцінкою населення Галичини, але
вважають, що ці риси притаманні пересічному
галичанину дещо меншою мірою.
На думку жителів Донбасу, їхній пересіч
ний земляк передусім готовий допомогти, ро
зумний і освічений патріот (рис. 5). Натомість
галичани, як і українці загалом, мають зо
всім інший образ жителя Донбасу – людини,
схильної до сепаратизму, агресії та злочину.
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70,5 % населення Галичини й лише 2,5 % –
Донбасу (в середньому в Україні – третина
населення) (рис. 2). У складі унітарної України
з розширеними повноваженнями однаковою
мірою бачили свій регіон жителі як Донбасу
(26,9 %), так і Галичини (26,0 %) (у середньо
му в Україні – 45,6 %). Натомість бути в складі
федеративної України в статусі автономії бажа
ли 30,4 % населення Донбасу та лише 0,3 % –
Галичини (в середньому в Україні – 8,5 %).
Результати опитування КМІС засвідчують,
що унітарну державу з децентралізованою
владою і розширеними повноваженнями об
ластей на Південному Сході підтримували
45,2 % населення, а за федеративний устрій
висловлювалися 24,8 % респондентів. Різни
ця між прихильниками федерації та унітарної
країни з децентралізованою владою в Доне
цькій та Луганській областях була незначною:
у Донецькій області – 2,7 % на користь уні
тарної децентралізованої держави, а в Луган
ській – 7,7 %на користь федерації [3].
Опитування Центру Разумкова підтверджує
зростання актуальності суспільного запиту на
розбудову унітарної України із ширшими пра
вами та повноваженнями місцевого самовря
дування. Якщо у 2007 році таку ідею підтри
мували 54,1 % населення країни, то наприкінці
2015 року – уже майже 60,0 %. На Донбасі
бачили себе в Україні з розширеними повнова
женнями 51,6 % опитаних. Заперечували ви
хід зі складу України і створення власної неза
лежної держави 79,1 % респондентів, прагнули
приєднання до іншої держави – 73,9 %, а ба
жали залишитися в Україні на правах автоно
мії – 60,8 % [8, c. 46].
Оцінка населенням власного статусу за
ознакою територіальної ідентифікації за
свідчила наявність помітних відмінностей не
лише на Донбасі, але й на Південному Заході
(Закарпатська та Чернівецька області). Переду
сім громадянами України вважали себе 67,5 %
населення, при цьому на Галичині – 87,9 %,
а на Донбасі та Південному Заході – по 37,8 %
(рис. 3). На Донбасі майже така сама частина
населення насамперед вважала себе мешканця
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Центру й Галичини та понад 15,0 % жителів
Полісся і Слобожанщини, а в середньому в
Україні – 11,8 % громадян, не змогли визначи
тися щодо власного уявлення про внутрішньо
переміщену особу з Донбасу. Такі результати
певною мірою спричинені традиційно низькою
як внутрішньою, так і зовнішньою мобільністю
населення України. Утім, висновок, що ця риса
є найбільш властивою жителям Донбасу, не
підтверджується за результатами опитування.
За межі місця проживання (міста, району,
області) на території України в останні двад
цять років не виїжджала третина мешканців
Донбасу, що менше за відповідний показник
для Волині (34,1 %), Нижнього Придніпров’я
(34,6 %), м. Києва (35,5 %), Причорномор’я
(37,3 %), Поділля (37,5 %) та Галичини
(41,5 %) (рис. 6). Майже 55,0 % жителів Дон
басу відвідували різні регіони України, тоді як
на Волині, Поділлі та Галичині ця кількість
була найменшою – відповідно 36,8 %, 34,5 %
і 33,5 %.
Не були за кордоном в останні двадцять років
68,5 % населення Донбасу, 67,2 % – м. Киє
ва, 64,2 % – Галичини (у середньому в Украї
ні – 61,8 %). В одну країну виїжджали близько
21,0 % жителів Галичини, Волині, Південного
Заходу та Донбасу (у середньому в Україні –
18,8 %). У декілька країн, що межують з Украї
ною, виїжджали близько 10,0 % українців за
галом, а також жителів Волині, Причорномор’я
та Галичини. Ця частка є помітно більшою лише
в тих регіонах, що межують із двома й більше
країнами – на Південному Заході (20,4 %) та
Поліссі (15,9 %). На Донбасі й Слобожанщи
ні, що мають спільний кордон лише з Росією,
до кількох сусідніх з Україною країн виїжджа
ли близько 5,0 % населення. У декілька країн,
далеких від України, у середньому виїжджали
6,2 % українців, жителів Донбасу – 4,0 %,
Галичини – 2,0 %, постійно відвідували різні
країни лише близько 3,0 % українців, 2,5 % га
личан і 1,2 % мешканців Донбасу.
В останні двадцять років до Росії найчас
тіше їздили жителі Слобожанщини (35,0 %)
та Нижнього Придніпров’я (27,5 %), на Дон
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У середньому 45,0 % українців визначали
внутрішньо переміщену особу з Донбасу як лю
дину, яка втратила все через незалежні від неї
обставини. Винятком була Галичина, де таку
думку поділяли лише 19,0 % жителів. Можли
во, галичани в такий спосіб висловлювали свою
незгоду з позицією, що населення Донбасу не
мало можливості впливати на ситуацію в регіо
ні. Загалом в Україні близько чверті населення
характеризували внутрішньо переміщену особу
з Донбасу передусім як громадянина України,
який потребує допомоги. На Галичині, Донба
сі та в Нижньому Придніпров’ї цей показник
перевищував 30,0 %, а на Поліссі становив
лише 5,1 %. При цьому в останньому регіоні
частка населення, на думку якої внутрішньо
переміщеним особам з Донбасу не потрібна до
помога, була найбільшою в Україні.
Думки жителів Донбасу й Галичини значною
мірою відрізнялися щодо пріоритету заходів
державної політики стосовно внутрішньо пере
міщених осіб. Населення Донбасу було більшою
мірою орієнтовано на соціальну підтримку дер
жави (49,7 %) та компенсацію втрати майна
(27,0 %) за рахунок бюджетних коштів, тоді як
галичани вважали, що внутрішньо переміщеним
особам на новому місці проживання необхід
но забезпечити можливість підприємництва й
самостійної інтеграції (41,7 %). Такий розподіл
відповідей ілюструє відмінність за ознакою
схильності населення до підприємництва, що є
історично притаманною Галичині, на відміну від
Донбасу, де зайнятість на великих підприємст
вах із розвиненою соціальною інфраструктурою
за часів СРСР сформувала схильність населен
ня до патерналістських настроїв.
Варто зауважити, що понад 20,0 % насе
лення всіх регіонів України (крім Галичини й
сусідніх із нею Волині та Поділля) не змогли
визначитися щодо власного уявлення про пере
січного галичанина. Така сама картина мала
місце й стосовно характеристики пересічного
жителя Донбасу, власне уявлення про якого
не змогли сформувати понад 20,0 % населен
ня всіх регіонів України (крім Донбасу, Волині
та Поділля). Також більше 20,0 % населення
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басі таких було 23,0 %, в Україні загалом –
21,6 % (табл. 2).
До Польщі частіше за інших їздили жителі
сусідніх із нею регіонів – Галичини, Волині,
Полісся, Поділля. Це саме стосується й Біло
русі (крім Галичини). До інших країн загалом
в Україні їздили не більше 5,0 % населення, за
винятком жителів Південного Заходу, які від
відували сусідні країни Європи, а також Мол
дову, Румунію та Угорщину.
Низька мобільність населення України, пе
редусім трудова, так само негативно впливає
на якість життя. За відсутності роботи й до
ходу зубожіле населення в пошуках засобів до
виживання як на сході, так і на заході країни
нівечить власну землю, знищує довкілля, во
ліє при цьому не думати про майбутнє, зокре
ма своїх дітей, заради копійки і шматка хліба
сьогодні. У цих проявах поведінка людей дуже
схожа: на Донбасі ризикують життям, працю
ючи в нелегальних шахтах-копанках, у захід
них регіонах залишають «місячні ландшафти»
після незаконного видобутку бурштину й ви
возу до Європи українського лісу.
Видобуток бурштину на більшості
родовищ України не має жодного економічного сенсу. Прибутковим бурштиновий бізнес тут може бути винятково при браконьєрському, хижацькому,
грабіжницькому видобутку, що ми й
спостерігаємо нині. У цій ситуації найбільше дивує й обурює ставлення до
проблеми місцевих жителів. Люди активно та з небаченим ентузіазмом самі
масово нищать середовище свого проживання, залишаючи дітям пустелю.
Назагал ідеологія «бурштинових
старателів» є ідентичною до ідеології
«копанкових» шахтарів Донбасу. Крім
мови, жодної відмінності. Як немає
відмінності в наслідках для грабованої «власної» території. Що шахтикопанки, що бурштинові «ямки» є катастрофою для природи. Однаковісінькою є й агресія проти тих, хто намагається завадити «бізнесу».
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«Бурштинівців» з донбаськими сепаратистами об’єднує також позиція «живемо одним днем». Як і сумно
звісні «донецькі», нинішні «копачі»
бурштину в гонитві за одноразовим
прибутком нічого, крім «швидких»
грошей, не хочуть бачити й навіть не
замислюються, що ж буде завтра [15].
Отже, соціологічні дані не підтверджують
наявність діаметрально протилежних думок жи
телів Донбасу й Галичини (як регіонів – умовно
крайніх антиподів) щодо таких питань, як напрям
економічної інтеграції України (ЄС – Митний
союз), можливість та умови добровільного по
вернення окупованих територій Донбасу під
контроль України, доцільність «віддати» Дон
бас. Відмінні позиції населення різних регіонів
стосуються питань перспективи вступу України
до НАТО, самоідентифікації людей як громадян
України або жителів свого регіону (міста, села),
зростання рівня націоналістичних настроїв у
суспільстві, застосування армії для повернення
Донбасу, майбутнього Донбасу в складі України,
фінансування Україною окупованих територій.
Попри певні відмінності позицій та роз
біжності в оцінках ситуації, українське сус
пільство солідарне в думці щодо необхідності
здійснення політики примирення. Наявність
потреби в ній зауважили жителі всіх регіо
нів країни, при цьому найбільше позитивних
відповідей (понад 60,0 %) дали респонденти
Центру, Волині, Галичини та Донбасу, по
над п’ята частина населення України, зокрема
Донбасу й Галичини, вважала, що українці
примиряться самі (табл. 3). Водночас жоден
із соціальних інститутів не отримав підтримки
переважної більшості населення щодо спро
можності реалізації політики примирення.
Галичина більшою мірою, ніж Україна в
цілому та Донбас, віддавала перевагу в здат
ності до примирення українців владі, церкві
й волонтерам і менше вірила у спроможність
засобів масової інформації та міжнародних
організацій (ООН, ОБСЄ). Натомість Дон
бас більше довіряв саме двом останнім інсти
тутам і негативно оцінював здатність україн
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має місце на тимчасово окупованих територіях
України та є наслідком військової агресії Росії
на Донбасі, в основі якої лежить конфлікт саме
цивілізаційних цінностей, а не інтересів, що
унеможливлює розв’язання ситуації за допомо
гою традиційних інструментів конфліктології.
Сергій Грабовський вважає, що внаслідок
цього всередині «гібридної війни» Росії проти
України має місце «війна Донбасу проти Дон
басу». Для визначення сутності цього явища
він пропонує використовувати польський тер
мін Wojna domowa, що є більш точним, аніж
«громадянська війна» (civil war). Якщо остання
ведеться між людьми, які мають різні (непри
миренні) ідеологічні настанови, однак ототож
нюють себе з однією державою, то у випадку
Донбасу йдеться про великі групи людей, які
прагнуть бути громадянами різних держав, але
для них їхній край – рідний дім [6].
Соціологічна група «Рейтинг» у березні 2013 року провела всеукраїнське
опитування, присвячене ціннісним
орієнтаціям громадян. Третина прихильників «сильної руки» в Україні
одночасно виступала за збільшення
свободи слова, а 40,0 % – за подальший
розвиток ринкової економіки; відтак
у їхньому уявленні «сильна рука» – це
був хтось на кшталт Шарля де Голля
чи Маргарет Тетчер, здатний витягнути Україну з перманентної кризи
та провести справжні, а не декларативні реформи. Та й прихильники демократії схилялися до думки, що «добро має бути з кулаками».
А от на Донбасі домінувала мрія
не про де Голля, а про суміш Путіна
з Лукашенком. Більшість тих, хто
мріяв про це, пішла до проросійських
бойовиків або підтримала їх. Водно
час певна частина прихильників авторитаризму чи навіть тоталітаризму через ті чи   інші причини
(головним чином – небажання жити
під двоголовим орлом) потрапила до
числа українських добровольців.
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ської армії до примирення. Кожен п’ятий на
Донбасі вважав, що ніхто не спроможний
примирити українців.
Стосовно зовнішніх чинників впливу на
примирення українців також не було єднос
ті. Жителі Волині та Галичини вважали най
більшим вплив США (відповідно 39,5 % і
28,5 %), а Донбасу – Росії (35,1 %) (рис. 7).
Загалом в Україні вважали найбільшим вплив
США 22,5 % опитаних, а Росії – 16,0 %
респондентів. Водночас, на думку 44,4 %
населення на Донбасі та 32,5 % на Галичині,
жодна з країн не могла істотно вплинути на
примирення в країні (в Україні – 27,2 %).
Технології формування в національній сус
пільній свідомості міфу про існування нездолан
ного та глибокого сутнісного й ціннісного «роз
колу» між Сходом і Заходом, що світоглядно
унеможливлює примирення та порозуміння, сьо
годні застосовуються Росією в термінах «гібрид
ної війни» проти України, важливим елементом
якої є «війна за свідомість» (латин. conscientia),
спрямована на руйнування ідентичності.
Однак результати соціологічних досліджень
підтверджують висновок А. Колодій, що не існує
не тільки «двох Україн», а навіть такого понят
тя, як «однорідний Південно-Східний регіон».
Водночас дослідниця зауважує, що лінія поділу
на тих, хто з Україною, і тих, хто нехай пасивно,
але підтримує чи то об’єднання з Росією, чи то
утворення відокремленої від України самостій
ної політичної одиниці, проходить не по Дніпру,
а тим паче не по Збручу, а всередині Донбасу [10]. Цю позицію поділяє Володимир Фесен
ко, який вважає, що немає розколу в Україні в
цілому, а є розкол на Донбасі – усередині само
го Донбасу й серед частини його російськомов
ного населення [20].
Вагомим аргументом у дискусії про існу
вання в українському суспільстві «розколів»
є політологічний висновок, що сукупність від
мінностей і розмежувань здатна стати розколом
лише за наявності їх організації та політичної
постановки протилежних цілей і завдань, зо
крема щодо державної організації чи навіть
державної належності. Створення таких умов

30

http://www.etnolog.org.ua

Акт уа льні проблеми су часної етнології

них, кровожерливих, дурних і невдячних мерзотників», від яких слід відмовитися.
Ігри в сепаратизм – це єдина
стратегія, у якій Кремль може перемогти в певній історичній перспективі та невоєнним шляхом. Ми беремо поняття, що не існує, та самі
наповнюємо його змістом. Одні намагаються боротися з тим, чого немає. Інші несамовито захищають порожнечу. Образ сепаратиста, який
нав’язується ворогом, дегуманізує
українське суспільство [18].
Однак чи дійсно Донбасом проходить саме
цивілізаційна (ціннісна) межа (або розкол)
в Україні?
Згідно з моделлю «континуум межової
динаміки» (continuum of boundary dynamics)
Бредлі Паркера (B. Parker), кордон (border)
і рубіж (frontier) складаються з різного типу
меж (географічних, політичних, демографічних,
культурних та економічних), що утворюють
матрицю або межовий набір. При цьому кор
дон і рубіж – межі-антагоністи: якщо кор
дон – жорстка, статична та лінійна межа, то
рубіж – м’яка, змінна й зональна [24]. Межа
є якісним елементом, завдяки якому здійсню
ється перехід від територіальності до просто
ровості. У рамках територіальності межа – це
завжди лінія, яка обмежує площину й поверх
ню, однак у просторі межа перестає виконува
ти функції граничної лінії [2, с. 169–171].
Серед визначених Б. Паркером п’яти ти
пів меж слід особливо виокремити політичну
межу, ознаками якої є адміністративний поділ,
військова влада, політична динаміка, політичне
домінування, колонізація пограниччя, «закрит
тя» / «відкриття» й переміщення рубежу [24].
На думку Марії Гуль, політичні межі, що
виражають сутність влади, не обов’язково є
частиною цивілізаційної межі, і саме ця розбіж
ність забезпечує соціальну динаміку. Цивіліза
ційні межі існують, поки існує суспільство, яке
свідомо й цілеспрямовано створює собі ці межі.
Натомість особливості формування ідентич
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Отож і точиться жорстке й жорстоке протиборство між тими жителями краю, хто за «ДНР», «ЛНР»
і «руський мир», з одного боку, і тими,
хто мріє про нещадну до ворогів Украї
ну, – з другого.
Сьогодні на звільненій території
Донбасу кількість українських патріотів і ворогів України приблизно
однакова (при тому, що переважна
більшість населення в той чи інший
спосіб декларує свій нейтралітет і
прихильність до сильнішого). Якщо
врахувати біженців з окупованої території, то, імовірно, така сама картина політичних орієнтацій і серед
жителів цих територій.
Якщо для всієї України це війна із
зовнішнім агресором, то для жителів
Донбасу, частково Слобожанщини та
Приазов’я це – люта Wojna domowa,
яка йде всередині загальної війни та є
її складовою [6].
Існування ендогенного поділу на Донба
сі створює загрозу національній державності
України, адже внутрішньо переміщені особи
(і не тільки вони) певним чином транслюють
його на терени всієї країни. Штучна поляри
зація поділів суспільної думки щодо подій на
Донбасі підживлює ідеї «сепаратизму» як у
прямий (бажання Донбасу відокремитися), так
і в зворотний спосіб (бажання України відмо
витися від Донбасу). На цьому тлі формується
загроза дегуманізації українського суспільства.
Гучні заяви лялькових керівників
маскарадних «республік», «свята» й
«паради» – частина ретельно розробленої в Кремлі пропагандистської
кампанії з метою викликати ненависть до Донбасу в усієї України.
Москві важливо добитися, щоби всі
заяви маріонеток, їхні коментарі та
записи в соціальних мережах сприймалися як «загальна думка» людей,
які залишилися в окупації. У такий
спосіб формується образ «недієздат-
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За даними Центру Разумкова, у грудні
2015 року загалом лише 27,6 % населення пого
джувалося з думкою про існування між сходом
і заходом країни глибоких політичних протиріч,
мовних та культурних відмінностей, економіч
них диспропорцій аж до роз’єднання, створення
власних держав або входження до складу інших
держав. При цьому різниця максимальної та
мінімальної підтримки цієї тези в різних регіо
нах становила лише 9,7 %. Із твердженням, що
значні відмінності культури, мови, історичної
спадщини, зовнішньополітичних орієнтацій на
селення Західної і Східної України дозволяють
вважати їх двома різними народами, беззапереч
но погоджувалися лише 8,8 % опитаних, зо
крема на підконтрольній Україні частині Дон
басу – 9,9 % [8, c. 45].
Штучно створена жорстка «цивілізацій
на межа» на Донбасі тримається виключно
«на штиках» окупантів. Однак підживлення
в українському суспільстві поділу суспільної
думки щодо ставлення України до Донбасу
(і навпаки) створює значний ризик з погляду
перспективи реалізації політики примирення.
Адже чим довшою буде тимчасова окупація
українських територій, тим більш сформова
ною і жорсткою ставатиме ця межа – кордон,
де закінчується періодична форма, а простір
визначається як «наш», «свій», якому проти
стоїть «їхній», «чужий» [12, с. 72].
Ігри в колективну провину – це
пастка спрощення. Немає ніяких
«ми» і «вони». Усі люди хоча б раз у
житті схибили, піддавалися спокусі,
робили те, про що соромно говорити і
згадувати. Покарання – це зона відповідальності держави. Якщо держава не виконає це завдання, то процес
примирення буде фальшивим.
Тут потрібний професійний і продуманий підхід, орієнтований на те,
якою ми бачимо Україну в майбутньому. Із тими, хто отруєний пропагандою, варто розмовляти. Однак спершу – забезпечити режим
«тиші», відключивши російські теле-
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ності в українському соціокультурному просторі
розкриває застосування концепції пограниччя
(у її трьохвимірному розумінні: територіально
му, соціокультурному та особистісному), згідно
з якою зона пограниччя може бути широкою і
вузькою, оскільки обумовлюється межами по
будови ідентичних собі просторів [7].
Це дає підстави вважати, що в Україні
дифузна політична межа у вигляді м’якого,
змінного, нечіткого рубежу (frontier)
в останні двадцять п’ять років рухається
територією країни (частини якої тривалий
період в історичній ретроспективі входили до
складу різних імперій) у межах широкої зони
пограниччя (або порубіжжя) між Західною
та Російсько-ортодоксальною цивілізаціями
(за класифікацією А. Тойнбі [19]). Певне роз
межування існує по лінії: національні й демо
кратичні цінності на заході країни – примат
економічних відносин на сході та півдні. На
явність таких відмінностей «підживлюється»
низьким рівнем комунікацій між регіонами
країни та мобільності людей, унаслідок чого їм
важко уявити образ жителя інших регіонів.
Застосовуючи цей феномен, політичні партії
лідерського типу (за відсутності ідеологічних
партій) здійснюють підміну понять, говорячи
про існування граничної (жорсткої, лінійної,
географічної) цивілізаційної межі, що проходить
територією України. Поділ українців «на сор
ти», «по Дніпру», за мовною ознакою тощо тра
диційно пропонувався суспільству, зокрема, під
час виборчих кампаній, для дискредитації пев
них політичних сил або отримання електораль
ної підтримки в окремих регіонах. Найуспіш
нішою маніпуляцією для реалізації принципу
«розділяй і володарюй» протягом десятиліття
після Помаранчевої революції 2004 року були
дії Партії регіонів на Донбасі. Продовження
спекуляцій із цього питання в сучасних умовах
підвищеної соціальної турбулентності, еконо
мічної дестабілізації та військових дій збільшує
ризики для існування України як унітарного
суб’єкта національної державності.
Водночас унаслідок подій останніх років
відбувається консолідація української нації.
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Ми пам’ятаємо про вас. Будь ласка,
виживіть, поки ми вас визволимо».
Не було такого. До мирних жителів ніхто навіть не намагається достукатися.
Проте активно мусується думка: «Чому вони вважають, що ми їм
винні?». Тому що винні. У будь-якому
здоровому суспільстві захист і підтримка незахищених верств населення – прямий обов’язок держави [13].
Наявність плюралізму думок, консенсус
них і контраверсійних позицій спричиняє сус
пільну дискусію, що є ознакою демократичних
суспільств. Прагнення України до розбудови
розвиненої демократії неможливо реалізува
ти, не дійшовши висновків з подій далекого і
близького історичного минулого.
Сучасні технології впливу на свідомість
людини не залишають іншого вибору – або
держава реалізовуватиме політику націо
нальної інтеграції, або на її території зо
внішні «політичні гравці» втілюватимуть
власні цілі. Саме тому політика запобігання
розколу поліетнічної та мультикультурної
України вимагає реалізації державою в пра
вовому полі однакової міри невідворотної
юридичної (кримінальної) відповідальності
політиків за пропаганду як сепаратизму, так
і радикальних правих ідей на кшталт «Украї
на для українців».
Українське суспільство протягом останніх
років довело свою здатність виборювати й за
хищати національну ідею, залишилося зроби
ти гідною нашу державу.

У період із 25 грудня 2014 року по 19 січня
2015 року було опитано 4413 респондентів (близько 400 осіб у кожному історико-етнографічному
регіоні України, у Донецькій обл. – 200 осіб на
підконтрольній Україні території та 200 – на тимчасово окупованій території).
2
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 11–23 грудня 2015 року
в усіх регіонах України, крім Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитано 10 071 респондента віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки – 1,0 %.

На замовлення газети «Дзеркало тижня»
10–15 квітня 2014 року було опитано 3232 респонденти віком від 18 років у 160 населених пунктах восьми регіонів півдня та сходу України в
Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях (методом телефонних
інтерв’ю – 1476, методом особистих інтерв’ю –
1756). У кожному окремому регіоні проведено не
менш ніж 400 інтерв’ю.
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канали. А далі буде діалог. Нелегкий
і неприємний. Ми, імовірно, почуємо:
«Чому ви нас кинули, не залишивши
вибору?». І в цих словах є доля правди.
Когось кинули особисто ми, когось –
підприємство, когось – держава [18]...
Війна за душі цих людей по обидва боки «червоної лінії» не ведеться.
Ми програли її на першому етапі, залишивши їх сам на сам  зі своїми бідами.
Ми їх не бачимо. Країна відгороджується від проблем своїх громадян – простіше сказати, що величезна частка провини лежить саме на жителях Сходу.
Ми навчилися звично розділяти
країну на Україну та Схід і фактично
не згадувати про Крим. Це можна виправдати втомою й байдужістю, відсутністю грошей на державні програми та безсиллям чиновників. Проте це
і є сепаратизм. Сепаратизм, на який
«хворі» не жителі окупованих територій, а країна, що від них відреклася.
І не буде ніякої Єдиної та Неподільної, поки ми не зможемо побудувати її всередині самих себе. Країна
має сказати: «Ти і я – однієї крові.
І біда в нас спільна».
Ви бачили хоча б одне офіційне
звернення до людей на окупованій
території? Або хоча б одне офіційне
звернення до людей, які виїхали? Нехай це буде: «Ми дуже хочемо і намагаємося зробити все можливе. У нас
немає ресурсів, але ми їх шукаємо.
1

3
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Таблиця 1. Групування областей України за історико-етнографічними регіонами
Історико-етнографічні регіони
Волинь
Галичина
Південний Захід
Поділля
Полісся
Центр
Слобожанщина
Нижнє Придніпров’я
Причорномор’я
Донбас

Області України
Волинська, Рівненська
Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська
Закарпатська, Чернівецька
Хмельницька, Вінницька
Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська
Кіровоградська, Черкаська, Полтавська
Харківська
Дніпропетровська, Запорізька
Одеська, Миколаївська, Херсонська
Донецька

Джерело: МЦПД [16].
Таблиця 2. Частка населення, яке в останні двадцять років виїжджало до інших країн, %
Україна
21,6
12,6
7,6
5,0
4,7
4,1
3,6
3,5
3,4
2,9
1,1
0,7

Галичина
11,2
28,7
5,0
3,7
2,2
1,7
1,2
2,5
4,2
0,5
0,0
0,5
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Країни
Росія
Польща
Білорусь
Інші європейські країни
Туреччина
Молдова
Єгипет
Румунія
Угорщина
Інші країни СНД
Країни Азії, Далекого Сходу та Африки
США чи Канада

Донбас
23,1
1,8
6,8
2,3
4,3
0,5
2,0
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0

Джерело: МЦПД [16].

Таблиця 3. Оцінка спроможності соціальних інститутів щодо примирення українців, %
Соціальні інститути
Українська влада
Засоби масової інформації
Українці примиряться самі
Українські громадські організації
Церква
Об’єднання волонтерів
Міжнародні організації (ООН, ОБСЄ та ін.)
Армія та інші силові органи
Українські освітні установи (інститути, університети)
Ніхто

Джерело: МЦПД [16].
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Україна
33,2
24,8
23,7
17,6
15,3
14,8
14,3
11,7
10,1
6,3

Донбас
28,0
25,3
22,3
9,0
11,5
10,5
18,2
2,5
7,5
19,8

Галичина
36,2
15,5
22,0
14,5
20,3
17,0
5,8
11,7
7,2
2,2
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Джерело: МЦПД [16].
Рис. 1. Оцінка впливу дій інших країн на роз’єднання українців, за регіонами України

Унітарної України з існуючими повноваженнями
Унітарної України з розширеними повноваженнями
Федеративної України в статусі автономії

Джерело: МЦПД [16].
Рис. 2. Оцінка думок щодо майбутнього власного регіону в складі України, за регіонами
України
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Хитрий і
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Агресивний
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допомогти

Розумний і
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сімейними
цінностями

Культурний

Релігійний

Патріотичний

Джерело: МЦПД [16].
Рис. 3. Оцінка населенням власного статусу за місцем проживання та регіонами України

Донбас

Джерело: МЦПД [16].
Рис. 4. Оцінка пересічного жителя Галичини населенням окремих регіонів України
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Джерело: МЦПД [16].
Рис. 6. Самооцінка мобільності населення в межах України, за регіонами України
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Джерело: МЦПД [16].
Рис. 5. Оцінка пересічного жителя Донбасу населенням окремих регіонів України
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Росія

Джерело: МЦПД [16].
Рис. 7. Оцінка впливу США та Росії на примирення в Україні, за регіонами України
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РЕЛІГІЙНІ СВЯТА В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКИХ
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ПОВОЄННОЇ НІМЕЧЧИНИ
Олена Подобєд
УДК 2-562(430=161.2-054.73)“195”
У статті з’ясовано, що українські переміщені особи відзначали такі релігійні свята, як Різдво, Щедрий вечір,
Водохреща, Великдень, Трійця, Петра і Павла та ін. Проаналізовано, яких трансформацій зазнали підготовка та
проведення релігійних свят у середовищі українських переміщених осіб повоєнної Німеччини.
Ключові слова: українські переміщені особи, Німеччина, релігійні свята, Різдво, Великдень.
В статье определено, что украинские перемещенные лица отмечали такие религиозные праздники, как Рождество,
Щедрый вечер, Крещение, Пасха, Троица, Петра и Павла и др. Проанализированы изменения, которым подверглись
подготовка и проведение религиозных праздников в среде украинских перемещенных лиц послевоенной Германии.
Ключевые слова: украинские перемещенные лица, Германия, религиозные праздники, Рождество, Пасха.
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The article ascertains that Ukrainian displaced persons observed such religious holidays as Christmas, Christmas Eve,
Epiphany, Easter, Pentecost, the Feast of Sts. Peter and Paul, prime Apls, and others. It also analyses what transformations
have been undergone by the preparation and carrying out of religious feasts among the Ukrainian displaced persons of post-war
Germany.
Keywords: Ukrainian displaced persons, Germany, religious feasts, Christmas, Easter Day.

У житті українських переміщених осіб, які в
роки Другої світової війни з різних причин опи
нилися на території Німеччини, були не лише
будні, але й святкові дні. Українці відзначали
релігійні, загальнонаціональні, сімейно-побу
тові та народні свята. Це давало їм можливість
утекти від буденності з її постійними пробле
мами, пов’язаними з невлаштованістю побуту й
регулярним недоїданням, загрозою примусової
репатріації до СРСР, пошуком роботи та шля
хів виїзду за океан. Святкові дні, дні відпочин
ку не лише давали можливість переміщеним
особам зробити перерву в щоденних справах і
клопотах, отримати емоційну розрядку, але й
створювали умови для спілкування, особливо з
рідними та друзями, які були розкидані по різ
них населених пунктах Німеччини. Зазначена
проблема не була об’єктом спеціального дослі
дження, що й зумовлює актуальність розвідки.
Проблема знайшла часткове висвітлення в
працях В. Маруняка та О. Подобєд. Осно
ву джерельної бази становлять матеріали ар
хівів, періодики, спогади учасників подій та
листування.
Автор ставить за мету з’ясувати, які релі
гійні свята відзначали українські переміщені

особи та в чому проявилися особливості свят
кування в повоєнній Німеччині.
Традиційно одне з головних місць у жит
ті українців посідали релігійні свята. Однак з
приходом на українські землі радянської влади
до календаря почали вносити зміни. Спочатку
дванадцять найважливіших церковних свят
було проголошено вихідними днями. Зрозумі
ло, що їх не відзначали на загальнодержавно
му рівні, адже релігію проголосили особистою
справою кожного. Починаючи з 1924 року,
кількість церковних свят у радянському ка
лендарі почала неухильно зменшуватися і до
1930 року зійшла нанівець. Окрім того, влада
чинила перепони та відволікала віруючих від
відзначання церковних свят, зокрема органі
зовуючи на Великдень концерти й суботники.
Зрозуміло, що цілковито викорінити традиції
відзначання релігійних свят радянській владі
не вдалося. Святкування відбувалися таємно в
домівках віруючих.
У свою чергу окупаційна влада повоєнної
Німеччини не чинила перешкод на шляху від
значання переміщеними особами свят за цер
ковним календарем. Українці в таборах Ді‑Пі
(з англ. Displaced Persons, DP – переміщені
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Розвідки та матеріа ли

колядки та щедрівки, а також народні канти
[1, оп. 1, спр. 1, арк. 19]. У парафіях намага
лися організувати громадську кутю [1, оп. 1,
спр. 12, арк. 1 зв.], щоб кожен міг скуштувати
ритуальну страву й таким чином долучити
ся до свята. Усі зазначені заходи створювали
святкову атмосферу, дарували душевну рівно
вагу, і кожен християнин, навіть перебуваючи
на чужій землі, міг відчути свято народження
Христа.
Святкували Різдво, як правило, гуртом.
Зрозуміло, що свято було приводом зустрітися
на чужій землі з рідними, друзями та й просто
знайомими і за цікавою розмовою, жартами та
піснями відволіктися від Ді‑Півських буднів.
Водночас колективне святкування обумовлю
валося також економічними реаліями життя
переміщених осіб [5]. Карткова система роз
поділу продуктів не давала можливості одній
сім’ї накрити пристойний святковий стіл, тому
кожен запрошений на свято заздалегідь при
носив свою частину «карткових» продуктів,
окрім того, деякі продукти доводилося купу
вати, обмінювати, «випрошувати» чи «зорга
нізовувати» [3, с. 89]. Сучасниця подій Іванна
Зельська згадувала, що саме в такий спосіб на
столі з’являлися «то цибулина, грудка товщу,
жменя круп, пшениці, маку чи 2–3 бараболи
ни, жменя-дві муки» [3, с. 89–90].
Коли продукти й посуд, як кухонний, так
і столовий, було зібрано, починався процес
приготування традиційних для українців піс
них різдвяних страв. Серед них слід назвати
борщ, вареники, голубці і, звичайно, кутю.
Процес приготування страв мав колективний
характер. Готували досвідчені в цій справі гос
подині, згодом до них приєднувалися дівчата,
а потім приходили чоловіки і хлопці. Колектив
поповнювався, ставало веселіше, можна було
почути жарти. Хто допомагав готувати, хто
накривав на стіл.
Увечері всі запрошені сідали за святковий
стіл, за яким лунали колядки. Зазвичай почи
нали з колядки «Бог предвічний народився»,
далі співали інших колядок, зокрема і регіо
нальних, оскільки за одним столом на німець
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особи) мали можливість задовольняти свої
духовні потреби, відвідуючи церкви – право
славні, греко-католицькі, євангельсько-бап
тистські та католицькі (приміщення останніх
подекуди орендувала Українська автокефаль
на православна церква [6]), а також відкрито
відзначати релігійні свята в колі рідних і дру
зів. Релігійні свята знову набули масового ха
рактеру. Особливість святкування в повоєнній
Німеччині, на відміну від Батьківщини, поля
гала ще й у тому, що в одному таборі опини
лися українці з різних регіонів України, що й
призвело до певного міксування, тобто змішу
вання, традицій.
У храмах парафіяни мали можливість при
дбати свічки, проскури, натільні хрестики,
ікони, молитовники та відповідну літературу.
Запалена свічка вважалася невеликою по
жертвою Богові, свідченням того, що серця
молільників полум’яніють любов’ю до Нього.
У святкові дні парафіяни купували в церк
вах свічки, запалювали їх, молилися й таким
чином сподівалися на милість Божу. До речі,
свічки в церквах (одна свічка у Свято-Введен
ській церкві у м. Ашафенбург у 1946 р. кошту
вала дві марки [1, оп. 3, спр. 6, арк. 12, 12 зв.];
заробітна плата настоятеля та дяка-диригента
того самого року і в тому самому храмі ста
новила 300 марок на місяць, паламаря – 100
[1, оп. 3, спр. 5, арк. 4]) навіть за умов еконо
мічної кризи та безгрошів’я парафіян мали не
абиякий попит, тому, незважаючи на витрати
церкви на придбання свічок, прибутки від їх
продажу становили значну частку.
Зазвичай таборяни намагалися святкувати
Різдво так, як навчили батьки, турбувалися
за святковий стіл, на якому обов’язковою ри
туальною стравою мала бути кутя. У таборо
вих церквах відбувалися всенічна, урочисте
богослужіння [8, с. 37], яке збирало чимало
людей різних конфесій. Слід зазначити, що
храми намагалися пишно прикрасити до свята,
зокрема квітами [1, оп. 3, спр. 5, арк. 16]. Та
кож у церквах або винайнятих для проведення
літургії приміщеннях проводилися концерти
церковних хорів, які виконували українські
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православної громади. Для відзначання най
більших релігійних свят державою надавалися
вихідні дні. Одне з них – Різдво Христове,
яке католики святкують за новим стилем у ніч
із 24 на 25 грудня. Ці дні оголошувалися дня
ми відпочинку для всього населення Німеччи
ни. Українці, які опинилися в Німеччині, мали
можливість використати ці дні на власний роз
суд. Наприклад, родина Самчуків якось на ка
толицьке Різдво їздила на гостину до своїх дру
зів Гартманів [8, с. 265]. Водночас Українській
автокефальній православній церкві за умов, що
склалися, доводилося йти на певний компроміс.
Розуміючи, що 6–7 січня, які були в Німеччині
робочими днями, українська громада не зможе
прийти на службу Божу, її відправляли 24 і 25
(або 25 і 26) грудня. Хоча церковне свято Різд
ва Христового все одно відзначали 6 і 7 січня за
установленим порядком [1, оп. 1, спр. 1, арк. 6].
Принаймні саме таке рішення ухвалила на
своєму засіданні на початку грудня 1944 року
Церковна рада Свято-Михайлівської україн
ської православної парафії в Берліні.
Наступною святковою датою після Різд
ва Христового в православному календарі є
13 січня – Щедрий вечір, або свято Меланки.
О десятій годині вечора в таборових церквах
розпочиналися всенічні, опівночі – молебні.
Кожну відправу єпископ закінчував словами:
«Не допусти, Господи, померти нам на чужині».
Із легкою іронією зауважив письменник
У. Самчук: «Невідомо, яку реакцію викличе
це у небесних інстанціях, але тут ці наші слова
не завжди покриваються відповідними діла
ми, а тому здається, що Той там: Покинув нас
на сміх людям, / В наругу сусідам» [8, с. 39].
На Меланку влаштовували не лише свят
кування в родинному колі, але й забави, мас
каради [9, с. 18]. Так, 14 січня 1948 року з
нагоди Щедрого вечора в редакції газети
«Українські вісті», що в м. Новий Ульм, голов
ний редактор видання І. Багряний влаштував
вечірку, на яку було запрошено як співробітни
ків, так і дописувачів часопису [8, с. 268].
На Водохреща українські переміщені осо
би готували пісні страви, також проводи
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кій землі збиралися українці з різних областей
України. Після того ходили колядувати до су
сідів, друзів і знайомих, як співалося в одній
з колядок: «Підем, пане-брате, / Від хати до
хати / Чистим серцем добрим людям / За
колядувати». Пригадуючи Різдво 1947 року,
письменник У. Самчук занотував: «Було
якось дивно святкувати це свято так дуже
по‑українськи в такому дуже не-українському
оточенню» [8, с. 175].
Виконували колядки з різним настроєм,
коли з веселим, а коли й зі сльозами на очах,
оскільки згадували своїх рідних, які залиши
лися в Україні, і невимовно сумували за ними.
Так, І. Зельська згадувала, що, відзначаючи
в колі рідних та знайомих Різдво 1946 року,
«на звук коляди у присутніх виступили сльо
зи, потім ломилися голоси, й насилу докінчили
співати першу стрічку» [3, с. 90].
Окрім виконання колядок, за святковим
столом обмінювалися спогадами про Бать
ківщину, обговорювали нагальні проблеми
сьогодення, передовсім небезпеку примусо
вої репатріації до СРСР, а також жартували.
Хоча зі зрозумілих причин святковий різд
вяний настрій був не в усіх українських пере
міщених осіб. Деякі родини на Різдво були
без куті й калачів, поза галасливими компа
ніями. Перебуваючи у своїй кімнатці чи то
в таборі Ді‑Пі, чи то у винайнятому помеш
канні, вони поринали в спогади про життя в
Україні, переглядали світлини минулих років
[8, с. 37]. Поетеса Ганна Черінь у щемливому
вірші «Різдво» (1946) констатувала: «Неве
селе Різдво на чужині». Авторка згадала про
колоритні традиції святкування Різдва Хрис
тового на рідній землі й наприкінці висловила
віру: «Молода розцвітне Україна <...> / За
гудуть ще святковії дзвони. / Погуляємо ще
на Різдво ми!» [2, арк. 1, 1 зв.].
Окремо слід зазначити, що Німеччина –
країна переважно з населенням католицького
віросповідання, тому на її території був пошире
ний католицький церковний календар, який, як
відомо, не збігався із православним. Це у свою
чергу внесло корективи в життя української
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українські переміщені особи намагалися ходи
ти до церкви на службу Божу та святити паски.
Із настанням Великодня скрізь усі христосу
валися та цілувалися [8, с. 301], вітаючи один
одного зі святом. Гостилися за принципом «від
хати до хати». Наприклад, родина Самчуків
на другий день Великодня 1946 року розгов
лялася в Новому Ульмі в земляків з Мизоча на
Волині Олександра й Надії Даниленків, після
того побувала в Білецьких, генерал-хорунжо
го Армії УНР Івана Омеляновича-Павленка
та братів Воскобійників. У Воскобійників, які
родом з Полтавщини, Самчукам пощастило
скуштувати справжній миргородський борщ,
що його приготувала їхня мати, «прекрасна
господиня, якої не змогли здолати навіть та
бори» [8, с. 82].
Українські переміщені особи відзнача
ли Трійцю, або, як називали в народі, Зеле
ні свята [8, с. 101]. Джерела небагатослівні,
але можна припустити, що Ді‑Пі прикрашали
свої скромні таборові оселі різноманітною зе
ленню. Окрім того, це був привід зустрітися з
друзями. У. Самчук згадував про Зелені свята
1947 року: «Були у нас люди і ми були в лю
дей» [8, с. 220].
Свято Петра і Павла можна назвати куль
мінацією літа, після чого починається посту
повий перехід до осені. 12 липня 1946 року
У. Самчук у своєму щоденнику залишив лако
нічний запис: «Сьогодні дуже прикметне свя
то Петра й Павла» [8, с. 118]. Окрім служби
Божої, у цей день у таборових клубах могли
відбуватися також «забави» [8, с. 324].
14 жовтня православні християни відзна
чали свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Цього дня в церквах переміщені особи мали
можливість почути святкову літургію [1, оп. 1,
спр. 1, арк. 18].
У православному календарі важливим було
свято Архангела Михаїла, що його відзначали в
листопаді. В українських джерелах про тради
ції відзначання Ді‑Пі вказаного свята знаходи
мо незначні відомості, натомість маємо згадку в
джерелах російських переміщених осіб про уро
чисту службу Божу в російському таборі міста
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лися літургія та водосвяття [1, оп. 1, спр. 12,
арк. 2 зв.] у таборових або винайнятих церк
вах інших конфесій. Намагалися винайняти
храм, який розташовувався біля водойми, щоб
можна було освятити воду. До прикладу, у
1946 році одна з українських громад винайня
ла римо-католицьку церкву в Боденвері, у якій
службу Божу провів о. Теофіл Гурко. У свою
чергу хлопці вирізали з криги, що вкрила став,
хрест, який пофарбували буряковим соком і
встановили біля ополонки [3, с. 90]. Кожен
охочий мав можливість після освячення води
зануритися в ополонку. Указаний обряд ви
кликав неабияке зацікавлення в німецького
населення, яке проходило повз. Як слушно
зауважувала І. Зельська, «це була добра на
года для пропаганди про Україну та її вікову
культуру» [3, с. 91].
До одного з найбільших християнських
свят – Великодня – таборяни готувалися за
здалегідь. У спогадах У. Самчук писав: «Наші
люди, як можуть, намагаються гідно, за старою
традицією, зустріти це древнє свято» [8, с. 300].
Докладали зусиль, щоб на святковому столі
обов’язково були паски та крашанки.
У кожної родини є свої традиції приготу
вання до Великодня та відзначання цього свя
та. Так, у родині письменника Самчука саме
до обов’язків Уласа Олексійовича входило
фарбування крашанок.
Говіння, тобто піст та відвідування служб
Божих і підготовка таким чином до сповіді й
причастя, становило важливу складову цер
ковних ритуалів, що їх дотримувалися україн
ські Ді‑Пі. Водночас одні церкви могли похва
литися значною кількістю парафіян, які говіли
(150–200 осіб), а інші мали значно менше
відвідувачів (25–30 осіб) [1, оп. 3, спр. 6,
арк. 76]. Серед осіб, які говіли, більшість тра
диційно становили жінки, значна частка була
чоловіків, долучалися до говіння і діти.
Українські переміщені особи в Чистий чет
вер намагалися ходити на читання Страсних
Євангелій, у Страсну п’ятницю парафіяни
були присутні на виносі та похороні плащани
ці [1, оп. 3, спр. 6, арк. 76]. У Великодню ніч
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Таким чином, релігійні свята посідали
значне місце в житті українських переміще
них осіб повоєнної Німеччини. Вони давали
можливість відволіктися від щоденних турбот
і поспілкуватися в колі рідних та друзів. Ре
лігійні свята після років радянських заборон
серед українських Ді‑Пі Німеччини набули
масового поширення й відкритого характе
ру. Серед релігійних свят, що їх відзначали
українці, передусім слід назвати Різдво та
Великдень. Реалії проживання українських
переміщених осіб у Німеччині зумовили пев
ні трансформації, зміни в підготовці та про
веденні свят: православні церкви мали дещо
підлаштувати служби Божі під католицький
календар; відбулося певне міксування тра
дицій, оскільки до свята долучалися таборя
ни з різних етнографічних регіонів України;
колективний характер приготування до свят
обумовлювався передовсім економічними
реал іями побутування в таборах Ді‑Пі.
Перспективами подальших розвідок є
з’ясування особливостей відзначання сімейнопобутових свят у середовищі українських
переміщених осіб повоєнної Німеччини.
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Шлясгайм, що супроводжувалася прекрасним
співом двох архієрейських хорів [7, с. 334], ко
жен з яких налічував майже по п’ятдесят осіб.
Розглядаючи феномен української плане
ти Ді‑Пі в повоєнній Західній Німеччині, не
маємо підстав вживати термін «акультурація»,
оскільки це явище стане характерне для життя
переміщених осіб згодом, після тривалого про
живання в тій чи іншій країні. Водночас про
живання в інонаціональному та інокультурно
му світі не могло не вплинути на українських
Ді‑Пі. Уже мовилося про адаптування різд
вяних православних церковних служб до ка
толицького календаря. Як відомо, молодь, на
відміну від людей старшого віку, традиційно є
більш відкритою до культурних впливів. Тож
не дивно, що українські юнаки і юнки, які зна
йомилися з німецькою молоддю, інколи прий
мали запрошення на відзначання в родинному
колі свят, притаманних німецькій культурі,
зокрема релігійних. Цікавими видаються вра
ження вихідців із СРСР про традиції святку
вання в Німеччині. Так, М. Клименко заноту
вав: «Свято по-німецьки – це кава або чай із
тістечками о третій годині дня» [4, с. 171].

44

http://www.etnolog.org.ua

СУ ЧАСНИЙ «ІМПОРТ» ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
СЕРЕД ПОМАКІВ У БОЛГАРІЇ *
Соня Хінкова
УДК 323.15+316.347](497.2)
У статті розглянуто сучасні зовнішні чинники і процеси, що впливають на релігійну та етнічну ідентичність по
маків-болгар мусульманського віросповідання, які проживають у Родопах.
Ключові слова: ідентичність, помаки, турки, мусульмани.
В статье рассматриваются внешние факторы и процессы, влияющие на религиозную и этническую идентичность
помаков-болгар мусульманского вероисповедания, проживающих в Родопах.
Ключевые слова: идентичность, помаки, турки, мусульмане.
The paper examines modern external factors and processes that influence religious and ethnical identities of Pomaks – the
Muslim confessional minority of the Bulgarians residing among the Rhodope Mountains.
Keywords: identity, Pomaks, Turks, Muslims.

жуть чітко розмежовуватися в різних вікових
та соціальних групах населення Родопів, а та
кож і за низкою інших показників 1.
Наприклад, таке категоричне етнічне само
визначення «як помаки» трапляється часті
ше серед молодших людей, які не пережили
дискримінації від етнічної диференціації і не
сприймають її негативної конотації. Часто це
респонденти з хорошою освітою чи студенти,
а також молоді люди з достатнім соціальним і
фінансовим статусом, для яких важливо заяви
ти про свою чітко визначену ідентичність. Вона
їх відділяє від інших, що вагаються, і надає
їм упевненості через належність до спільноти.
«Горджуся, що я помак, турки не настільки віддані ісламу... Є одна “Історія помаків”
(“История на помаците”) – там усе написано: про етнос помаків» (чоловік, 34 р., Сир
ниця). При чіткому й категоричному етнічному
самовизначенні «як помаки» інколи виділяєть
ся інша позиція. Для деяких респондентів вона
містить травматичні асоціації про негативну
диференціацію на попередньому етапі їхнього
життя і притаманна людям, яким за 45 років.
«Багато разів хвилювався, що зрозуміють,
що я мусульманин... Міг зробити набагато
більше, закінчив з відзнакою університет.
І коли мав болгарське ім’я, приховував, що я
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Дослідження сучасних зовнішніх чинни
ків і процесів, які сприяють формуванню та
«кристалізації» різних ідентичностей серед
помаків у Болгарії, стало можливим завдяки
участі в проекті «Ментальність мусульман у
Болгарії у 2011 р.» (Нагласи на мюсюлманите в България 2011 г.). У статті представле
но безпосередні враження від польових до
сліджень, проведених у Родопах того самого
року. У тексті проаналізовано ті зовнішні фак
тори і впливи, які діють на самовизначення
жителів Родопів як помаків, турків, мусуль
ман та посилюють його. Однак не досліджено
чинників, що утверджують їх самовизначення
«як болгари», тому що на них вплинули насам
перед зовнішньополітичні події та процеси. Ці
різні ідентичності дають підстави використо
вувати термін «множинна ідентичність», зви
чайно, ураховуючи умовність цього поняття.
Названий термін уживається замість поняття
«ситуативна ідентичність», тому що на почат
ку ХХІ ст. серед населення Родопів стають
поширенішими самовизначення «помак» чи
«турок», які респонденти дедалі більше роз
межовують і відстоюють з підкресленою ка
тегоричністю. Протягом першого десятиліття
ХХІ ст. активізувалися пошуки «історичних
доказів» цього. Ці дві етнічні ідентичності мо

* Стаття опублікована болгарською мовою (див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.librev.com/index.php/prospects-bulgaria-publisher/2780-2015-08-19-12-31-21).
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інтегруються всі, і протягом останніх двадцяти
років її престиж дуже сильно зростає саме під
впливом зовнішніх чинників. Ця ідентичність
має найвищий ступінь легітимності, а як релі
гійна ідентичність охоплює різні етнічні іден
тичності, «поглинаючи» етнічні відмінності на
віть у населених пунктах, де має місце масове
потурчення. «Турки? Ми не знаємо турецьку!
Ми тільки мусульмани» (чоловік, 37 р., Кор
ниця). Однак слід уточнити, що самовизначен
ня «мусульмани» має як релігійні, так і етнічні
характеристики. Етнічна ідентифікація при
самовизначенні «мусульмани» є значно вуж
чою, і ті, хто себе так визначає, підкреслюючи
свою глибоку релігійність, найчастіше є пред
ставниками духовної еліти – імами, учителі з
Корану і члени їхніх сімей 2. Важливо зазначи
ти, що вони не проводять аналогії з боснійською
«мусульманською» нацією, яку офіційно визна
ли наприкінці 60‑х років ХХ ст. Для нашого
дослідження це дуже цікавий факт, тому що дає
можливість порівняти цей варіант із конструю
ванням етнічності в сусідніх балканських краї
нах і віднайти зовнішні впливи при формуванні
та «кристалізації» різних ідентичностей.
Найпотужніше зовнішні чинники впли
вають на релігійну ідентичність «мусульмани». Вона досить легітимна, формує певну
систему цінностей і неабияке усвідомлення
спільності, якою мусульмани пишаються і яка
на сучасному етапі ревіталізована в глобаль
ному плані. «Іслам корисний, люди припиняють пити, тому що не можеш навіть у
мечеть ходити, інші тобі докорятимуть»
(чоловік, 32 р., Корниця). У наведеному твер
дженні «проскакує» елемент практичного за
своєння ісламських цінностей, що характерно
насамперед для молодших і освічених респон
дентів. Цю ідентичність відстоюють також
люди, які не є глибоко релігійними. Через неї
вони виражають насамперед свою належність
до спільноти «мусульмани», дотримуючись
властивих їй цінностей – ставлення до батьків
і родини, певні побутові норми. На сучасному
етапі означені цінності засвоюються та фор
муються і поза межами Болгарії – завдяки
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помак» (чоловік, 48 р., Брезниця). Незважаю
чи на це, самоідентифікація «помаки» відстою
ється з категоричністю. Дедалі частіше трапля
ються респонденти, для яких така ідентичність
є антиподом потурчення і які таким чином відо
кремлюються більше від турків, ніж від болгар.
«Одиниці потурчуються, і люди дивляться
на них глузливо. Якщо вони турки, чому ж
не знають турецької» (чоловік, 34 р., Сир
ниця). Деякі з респондентів нагромаджують
аргументи про існування помацького етносу,
спілкуючись із мусульманами із сусідніх бал
канських країн чи країн Східної Європи, яких
зустрічають у спільнотах емігрантів. Це дуже
цікавий факт, який можна вважати «імпортом»
ідентичності через порівняння й аргументи,
знайдені поза межами Болгарії.
На самовизначення «як турки» на сучас
ному етапі також вплинули зовнішні чинники.
Важливо зауважити, що ця етнічна ідентич
ність не дуже поширена (5,2 % – за даними
кількісного дослідження); стосується відповід
ного географічного регіону (найзахіднішої час
тини Родопів і Піринського краю); про неї дуже
часто заявляють відкрито й категорично місцеві
активісти партії РПС (Рух за права і свободу).
Означене дає підстави припустити, що на су
часному етапі серед деяких респондентів етніч
на ідентичність умотивована політично чи обра
на через прагматизм, що підтверджують якісні
дослідження. Потурчення спостерігається і в
інших частинах Родопів, але воно не настіль
ки масове, має різну мотивацію і здебільшого
характерне для старших людей, які пов’язують
іслам саме з Туреччиною. На сучасному етапі
Туреччина є потужним зовнішнім чинником,
який «викристалізовує» етнічну ідентичність
«турки». Цей вплив підсилений активною і по
слідовною зовнішньою політикою турецької
держави, яку вона проводить із сусідніми краї
нами в різних регіонах (Балкани, Близький
Схід та Середня Азія), а також її зростаючою
міжнародною значущістю.
Найширше ідентифікаційне середовище на
селення в Родопах – мусульмани. Самовизна
чення «мусульмани» створює спільноту, у яку
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тується і має суперечливі хронологічні межі.
Можливо, найширша дефініція містить еконо
мічні, інституціональні та ідеологічні конотації 4.
Існують і вужчі дефініції, у яких розмежовується
політична, економічна та культурна глобалізація
[10, p. 46]. В інших визначеннях підкреслюється
диференціація між глобалізацією, глобалізмом
та інтернаціоналізацією [9, p. 14–28]. Глобаль
ний ряд пов’язується з уведенням певного виду
універсалізації, здійсненої через урбанізацію,
інституції та соціальні механізми за західним
зразком, а також завдяки вибудовуванню гло
бальних комунікацій, які зв’язують «далекі
світи». Глобальні тенденції в постбіполярному
світі стимулюються через підвищену роль між
народних організацій, які намагаються здійсни
ти глобальне регулювання й мотивують свою
активність за допомогою універсальних прин
ципів. Утім, практика показує, що вони мають
досить загальний характер і не можуть принести
гармонію в глобальний світ. Відкривається його
незакінченість, виникають конфлікти між різ
ними геополітичними системами, сформованими
історично завдяки відстоюванню вужчих про
сторових інтересів 5. У цьому контексті поглиб
лення тенденцій, характерних для глобалізації,
не знеособлює локального, оскільки сучасні
культурні та етнічні відмінності надзвичайно
значимі й відстоюються через конфронтацію.
Глобалізація впливає і на національну державу,
призводячи до втрати автономії та авторитету 6.
Ці втрати, однак, сприймаються як закономірні
послідовниками ліберального підходу, тому що
для них світова політика є глобальним суспіль
ством, яке функціонує паралельно з державами
й до певної міри визначає контекст їх існування.
Першочерговою є взаємна залежність держав,
а не баланс сил. Неоліберали переконані, що
залежність у різних сферах, таких як екологія,
безпека тощо, спрямує людство до світу без кор
донів [6, с. 201–210]. Дійсно, є проблеми світо
вого масштабу (СНІД, наркотики, забруднення,
тероризм), які створюють нову відповідаль
ність, не пов’язану з певною територією, і змі
нюють домінуючу систему суверенних держав,
установлену чотириста років тому.
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навчанню духівників за кордоном, через інте
грацію (тимчасову чи тривалішу) в мусульман
ських спільнотах різних європейських країн,
куди вирушають на пошуки роботи.
Три ідентичності – «помаки», «турки» й
«мусульмани» – окреслено тільки побіжно,
тому що в цьому дослідженні не йдеться про
їх стан та популярність у населення Родопів 3.
Їх загальна характеристика є швидше формаль
ною підставою для того, щоб проаналізувати
сучасні зовнішні чинники, які впливають на
різні ідентичності помаків і «імпортують» нові
аргументи на користь їх відстоювання. Для до
сягнення цієї мети в тексті висвітлено декілька
напрямів у міжнародних відносинах (у глобаль
ному, європейському та регіональному планах),
які формують «множинну ідентичність» насе
лення Родопів. Перший напрям розглядає вплив
процесу глобалізації та підвищеної мобільності
громадян на створення «відкритої» свідомості
та «імпорт» нових аргументів на користь кон
кретної ідентичності. Вони нашаровуються на
старі інтерпретації і трансформують самосві
домість. Другий напрям пов’язаний із сучасни
ми міжнародними конфліктами на Близькому
Сході та в Північній Африці, які активізують
ісламські рухи. Їх наслідком стало утверджен
ня ісламських цінностей і партій у регіоні, що
«непомітно» впливають на консолідацію му
сульманських спільнот поза його межами,
у тому числі в Болгарії. Третій напрям має кон
кретний балканський вимір і розглядає вплив
регіональних чинників та процесів. До нього
належить вплив конфліктів у Південно-Східній
Європі, які були викликані розпадом Югосла
вії, що також активізують ісламський чинник
і консолідують мусульманські спільноти. Роз
глянуто зростання міжнародного престижу Ту
реччини, проаналізовано значення держави як
економічного чинника і її політичну взаємодію з
мусульманами в балканських країнах, тому що
це певним чином впливає на формування однієї
з етнічних ідентичностей у Родопах, а саме на
самовизначення «турки».
Глобалізація в контексті міжнародних від
носин є процесом, що по-різному інтерпре
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в Англію, Іспанію і США» (чоловік, 45 р.,
Сирниця)), безробітні й зі «згорнутим» уяв
ленням про гарну перспективу. Вони дуже під
даються впливу й саме в спільнотах емігрантів
чіткіше усвідомлюють і заявляють про себе,
збирають аргументи для історії про свою етніч
ну належність та походження. «Я помак... Ніде
не сказано, що ми були болгарами [виправля
ється] – християнами. У Молдові також є
мусульмани, але ж вони не були під турецьким [поневоленням]... Читав одну книгу з Туреччини. У ній ідеться про те, що тут були
помаки перед турками. Помаки завжди тут
були. Пізніше нас розподілили за країнами:
Греція, Македонія...» (чоловік, 45 р., Дебрен).
Останнє пояснення чітко демонструє «імпорт»
ідентичності «помаки» через порівняння з ін
шими державами.
Помаки здебільшого шукають роботу в
Греції, Португалії, Іспанії, Франції, Велико
британії, Німеччині та Бельгії. На основі по
льових матеріалів, зібраних для дослідження
в рамках проекту «Ментальність мусульман у
Болгарії у 2011 р.», можна дійти висновку, що
майже з кожної сім’ї люди їдуть на сезонну ро
боту чи на триваліший термін за кордон. Як за
свідчує кількісне дослідження, 14,8 % помаків
поїхали в Німеччину, 4,9 % – у Туреччину і
майже стільки – у Великобританію, Голлан
дію, Іспанію тощо. Ці дані наводять на думку,
що помаки віддають перевагу країнам, у яких
є численні й компактні спільноти мусульман, через які легше знайти роботу й інтегруватися. Звичайно, виникає питання, чому
Німеччині віддають найбільшу перевагу. На
сучасному етапі в Німеччині 4 000 000 мусуль
ман, політика і ставлення до них толерантніші,
ніж у Великобританії та Франції. У Німеччині
в школах і університетах з 2009 року вивчають
іслам. Існує офіційний договір, підписаний ні
мецьким урядом і спільнотою мусульман, що
представлена так званою Ісламською конфе
ренцією 8. У договорі окреслено план релігійної
освіти й регламентовано організацію релігійних
семінарів, які відвідують також представники
духовної еліти мусульман у Болгарії. Висока
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За цих умов кордони стираються, і націо
нальна держава не може незалежно контролю
вати економічну діяльність і трудову зайня
тість навіть на своїй території [2, с. 21–33].
З огляду на це можна дійти висновку, що
глобалізація ставить під питання національну
державу і єдність суспільств. Водночас вона
знищує політичні й культурні перешкоди та
«пробуджує» свідомість і відчуття належності
до світової спільноти. Таким чином збільшу
ється значення локальних і вужчих групових
об’єднань. У цьому значенні є логічним посилений пошук ідентичності (громадяни світу,
але й чіткіше розуміння себе). Важливо наголо
сити, що й поза межами національної держави
статут меншин розмивається, і визначаль
ною стає ідентифікація з групою локального
значення, що є більш прийнятним і бажаним.
Як відображається це на ідентичності помаків,
турків та мусульман у Болгарії – питання, на
яке намагаємося знайти відповідь у наведено
му дослідженні 7. Із цією метою проаналізо
вано наслідки мобільності мусульман у різних
спільнотах емігрантів, а також «імпорт» ідей і
релігійних норм через нових імамів, які отри
мують духовну освіту поза межами Болгарії
(у Туреччині чи Саудівській Аравії).
Спільноти емігрантів є місцем, куди му
сульмани з Болгарії потрапляють, шукаючи ро
боту за кордоном здебільшого у сфері сільсько
го господарства і на будівництві. Для сільських
жителів, жінок, людей з низьким рівнем освіти
ця робота є допоміжним джерелом прибутку.
«Є цехи із заготівлі дров, але більшість
їдуть на роботу в Португалію та Іспанію
і за три місяці заробляють, як тут за рік»
(чоловік, 42 р., Костандово). Переважно хтось
із родини їде на сезонну роботу й не думає про
те, щоб забрати також інших членів сім’ї, у му
сульман до сім’ї належать і батьки. «Сімсотвісімсот осіб працюють в Іспанії і Англії,
але повертаються передчасно. У Туреччину
не їздять на роботу. Їздять на роботу в
Грецію щодня чи на один тиждень» (чоло
вік, 67 р., Сирниця). Зазвичай це люди моло
дого віку («Багато молоді їдуть на роботу
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толерантність до вивчення ісламу в Німеччині
уможливлює діяльність неортодоксальних сект,
які не прийняті офіційним сунітським віроспові
данням (як «Ахмадія», чиї семінари також від
відують мусульманські духівники з Болгарії).
«У Німеччині був на семінарі “Ахмадії”. Запросили мене, тому що мене поважають.
Нас було близько 70 000 осіб – з усього халіфату... Відвідав десять семінарів, на яких
викладали шейхи (можна сказати й моли)
з Медина. Так зрозумів, що є правильним»
(чоловік, 41 р., Гоце Делчев).
Завдяки легшій інтеграції через спільноти
мусульман за кордоном підтримується ідентичність «мусульмани» як релігійна належність. Багато людей, які повертаються,
тимчасово чи назавжди, з роботи за кордоном,
«імпортують» релігійність. Респондент із се
редовища духовної еліти так само вказує на цей
факт: «Як поїдуть за кордон, повертаються
мусульманами, сильнішими, ніж я, а до цього
навіть не заходили в мечеть. Деякі люди виїжджають і не повертаються, але як приїздять у гості, впливають на інших. Але там
мусульмани вільні, мають права, а тут не
так» (чоловік, 50 р., Горно Дряново). Інфор
матор розповідає про людей із села, які зараз
у США й уже отримали американське гро
мадянство за допомогою місцевих мусульман.
Зовнішній вплив на конфесійну ідентичність
можна простежити і при порівняннях, через які
підкреслюється більша толерантність до зов
нішніх знаків вияву релігійності за кордоном.
«Нещодавно був у Брюсселі, щоб купити собі
машину, і там [був] у друзів... Нікого не вражає, якщо ти з бородою, у мусульманському
одязі. Інший світ. Демократія далеко від
нас...» (чоловік, 40 р., Лижниця).
Через спільноти емігрантів «імпортується» пізня релігійність. Це властиво чоло
вікам середнього віку з вищою освітою, які
працювали за кордоном. Їхнє перебування
там часто спричиняє залучення до ісламу.
«Я знайшов сили переступити поріг мечеті п’ять років тому. Мій батько не був
дуже релігійним. У нас мама більше знала
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релігію. Я особисто навчився кланятися аж
у 1998 році. Навчив мене один марокканець
у Бельгії, який став мені найближчим другом, дав мені притулок у них удома, навіть
не знаючи, що я мусульманин... Потім поселив у себе вдома й мого двоюрідного брата.
Прекрасна людина» (чоловік, 45 р., Дебрен).
Духовна освіта «нових» імамів у Туреччині й Саудівській Аравії – ще один зов
нішній чинник, який посилює ідентифікацію «мусульмани» як релігійну належність 9.
Однокурсник одного із цих імамів розповів, що
він до другого курсу не ходив до мечеті, але піс
ля того, як поїхав навчатися в Саудівську Ара
вію, став ревним мусульманином. У населених
пунктах, де вони проповідують, дійсно спосте
рігається вища ступінь релігійності, і в Сирниці,
наприклад, це дуже помітно 10. Респонденти з
інших місць, які підкреслюють свою релігій
ність, також вірять більше «новим» імамам:
«Вірю більше новим імамам, тому що вони
освіченіші. Вони отримали духовну освіту в
Туреччин, і там вона краща» (чоловік, 21 р.,
Дебрен). Саме через високий рівень знань їх
краще приймають молоді освічені люди.
Неабияку підготовку «нових» імамів і вмін
ня спілкуватися з молодими мусульманами ви
знають усі, навіть ті, хто не сприймає їх одно
значно. «На кожен Байрам спонукаю взяти
молодих. Більше розуміють, молоді люди
хочуть інші теми». Далі йдеться про від
мінності з імамами, які закінчили [навчання]
в Саудівській Аравії: «Слід поступово. Не
можна, щоб прийшов якийсь юнак із Саудівської Аравії і ходив з піднятою головою...»
(чоловік, 53 р., Дебрен). Інший представник
духовної еліти також поділився своїм неодно
значним ставленням: «Ми ханіфіти. А в Сау
дівській Аравії – шафіїти. Існує незначна
розбіжність в обрядах. Мене не цікавить, як
моляться люди, – важливо, що моляться.
Нові ходжі дуже люблять використовувати слово “бідат” [нововведення]. Але чи все
нове заборонити? Релігія є полегшенням...
Нові хочуть відразу ввести нові норми, як
у Саудівській Аравії. Але тут це [бороди,
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що зростаюча кількість самовизначення «пома
ки» могла б звузити коло мусульман, які вірять
«новим» імамам. Те, що вона не стала масовою,
можна пояснити безумовною належністю мо
лодих і освічених мусульманських духівників
до еліти та їхнім зв’язком з партійними струк
турами (РПС), для яких є апріорі прийнятним
заохочення до потурчення.
Саме цей зв’язок підтверджується пошире
ною серед респондентів думкою: навчання за
кордоном є нагородою для лояльних до РПС.
Один з інформаторів сформулював це так: «Мій
син захотів поїхати навчатися в Саудівську
Аравію, але місцеві з РПС його зупинили,
тому що їм не хочеться їхати по розум... Казали, що там хочуть, щоб відправляли молодших людей. Я ходив в РПС скаржитися»
(чоловік, 63 р., Буково). Така інтерпретація
містить багато особистого ставлення, але вона
окреслює одну реальність (підтверджену також
іншими респондентами), що вибір, кому їхати
навчатися в Саудівську Аравію чи Туреччи
ну, дійсно роблять місцеві структури РПС, і це
пов’язується з лояльністю до партії. «Нові» іма
ми здебільшого з родин місцевої еліти.
Авторитет «нових» імамів зростає і через
те, що молоді мусульмани бачать у духовній
освіті в Туреччині та Саудівській Аравії дуже
гарну перспективу для реалізації не тільки в
Болгарії, але й за кордоном, насамперед у Єв
ропі. Такий погляд простежується в тверджен
нях респондента, який належить до еліти. Він
з гордістю розповідає, що його донька вийшла
заміж у Туреччині після того, як поїхала туди
навчатися в духовній школі. Син цього рес
пондента вивчає шаріат у Саудівській Аравії і,
на його думку, навряд чи повернеться. «Він має
перспективу в Західній Європі, де цінують
освічених мусульман». Можна припустити, що
ця перспектива розвиватиметься як схема, яка
застрахує духівників для зростаючих спільнот
мусульман у країнах-членах ЄС. На питання
«Чому навчатися саме в Саудівській Аравії?»
відповідає: «Тому що тоді [п’ять років тому]
в Туреччині не можна було здобути гарну
освіту (чоловік, 50 р., Горно Дряново).
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одяг] не виглядає нормальним...» (чоловік,
30 р., Огняново).
Специфічна обрядовість, яку «імпор
тують» «нові» імами (після повернення з на
вчання за кордоном), найчастіше є маркером,
за яким розрізняють мусульманських духів
ників. «Студенти, які повертаються із
Саудівської Аравії, проповідують віру за
Пророком. Старі діють османським способом» (чоловік, 41 р., Гоце Делчев). Для по
рівняння наводимо пояснення відмінностей,
зроблене самими «новими» імамами. «Немає
розрізнення між нами [хто закінчив навчан
ня в Саудівській Аравії] та іншими імамами.
Ми нічого не забороняємо людям, але не хочемо проводити бідат. Старі ходжі робили
мевлід заради грошей. Старі, по суті, є радикальнішими. Ні – консервативнішими.
Казали: “Це робиться так, тому що так!”.
А ми пояснюємо, чому так» (чоловік, 47 р.,
Сирниця). Можна припустити, що ці канонічні
суперечки також працюють на релігійну іден
тичність, поділяючи мусульман між ортодок
сальним і османським ісламом, які намагають
ся довести, що саме їхня віра є правильнішою.
Звичайно, є респонденти, які виражають
відкриту підозру й недовіру через проектуван
ня «імпорту» етнічної ідентичності. «Тут мусульмани себе усвідомлюють болгарами. Але
іноземні вихованці [з арабських країн] примушують їх називатися турками» (жінка,
51 р., Огняново). У цьому твердженні можна
шукати знак «імпорту» етнічної ідентичності,
але її не можна прийняти беззастережно, тим
більше, що частина мусульманських духівників,
які закінчили навчання в Саудівській Аравії,
належить до османського ісламу. Трапляються
навіть випадки, коли респонденти із середови
ща самих імамів приймають і поділяють різні
версії про помацький етнос, корені якого шу
кають до османського завоювання. «Тут був
іслам до турків. Бачив надгробний камінь,
датований за Хіджрою до 1300 року. Найімовірніше, ми араби. У Саудівській Аравії
думали, що я з Єгипту» (чоловік, 47 р., Сир
ниця). Ця позиція не поодинока й логічна, тому
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сується хусток, а також побутує твердження,
що їм платять, щоб вони так вдягалися 11.
Процеси на Близькому Сході та в Північній Африці, що є дуже активними на сучасно
му етапі, пов’язані з «Арабською весною», під
час якої позбавили влади авторитарних волода
рів у низці арабських країн, що довго були при
владі, з війною в Лівії, з виборами в Тунісі та
Єгипті, на яких перемогли мусульманські партії,
з Афганістаном, з тероризмом і громадянською
війною в Сирії. Ці події тривають понад рік,
активізують ісламський чинник і ревіталізують
іслам, їх наслідки утверджують ісламські цін
ності й партії в регіональному плані. Процеси
на Близькому Сході та в Північній Африці
перебувають у центрі уваги сучасних міжна
родних відносин і медій – щоденно заповнюють
інформаційний простір, і «непомітно» та по
бічно впливають на консолідацію спільнот му
сульман поза межами конкретного регіону, зо
крема в Болгарії. Лише в цьому контексті, як
співпричетність до «наших», можна вважати,
що вони вплинуть на релігійну ідентифікацію «мусульмани». Однак, як події, вони за
лишаються на периферії інтересів мусульман
Родопів. «Тут ніхто не цікавиться бунтами
в арабському світі» (чоловік, 37 р., Корниця).
Дуже рідко може виражатися ставлення, і воно
зазвичай мотивоване особистими вподобання
ми й ідеологічною співпричетністю: «Мені подобається Каддафі і режим у Лівії, це керівництво» (чоловік, 45 р., Дебрен).
Конфлікти на Балканах, особливо етніч
ні й релігійні зіткнення, які супроводжували
розпад колишньої Югославії, також можна
вважати зовнішнім чинником, який впливає на
«множинну ідентичність» помаків. Їхній вплив
є значно прямішим у зв’язку з географічною
близькістю й активним спілкуванням з людьми
із сусідніх держав. Утім, не можна шукати усві
домлення й вираження спільної «балканської»
сутності під будь-якою формою ідентичності.
Як уже згадувалося, респонденти не дають під
став думати про прямий зв’язок між етнічною
ідентифікацією «мусульмани» в Боснії і Герце
говині та етнічним самовизначенням обмеженої
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Респондент розподіляє духовну освіту му
сульман так: найнижчий рівень – у Болгарії
(сам він закінчив перший випуск Інституту
ісламу в 1993 р.), наступний рівень – Туреч
чина, а найкращим вважається духовна осві
та, отримана в Саудівській Аравії. Інший ін
форматор так само розмежовує (незважаючи
на сумніви, якими поділився) і на запитання
«Чи є якась ієрархія тих, хто закінчив навчан
ня в Саудівській Аравії, Туреччині та Бол
гарії? Кого більше поважають?» відповідає:
«Нас вважають нижчими. А у нас освіта
з ісламу не слабша. Вагаються між тими,
хто закінчив [навчання] в Туреччині й Сау
дівській Аравії. Є різниця між тими, хто
закінчив у Саудівській Аравії та іншими.
Навіть між самими університетами є суперництво... Про це, однак, у кожного своя
думка. Немає упорядкування. Усе залежить
від людини. Не погоджуюся з твердженням,
що відмінників Інституту ісламу відправляють навчатися в Туреччину. Так, дійсно, там є багато гарних шкіл» (чоловік,
34 р., Сирниця). Градація духовної освіти
за якістю – Саудівська Аравія, Туреччина, Болгарія – підтверджується більшістю
респондентів, але не результатами кількісного
дослідження. На питання «Де слід навчатися
мусульманським духівникам?» 56 % опитаних
відповідають – у Болгарії, 7,4 % – у Туреч
чині і 6,7 % – у Саудівській Аравії.
Завдяки «новим» імамам «імпортуються»
не тільки релігійні ідеї та норми, але й моделі способу життя – побут, манера вдягати
ся, що також «викристалізовують» релігійну
ідентичність «мусульмани». «Те, що запнуті
іншим способом, є модою, яка прийшла від
жінок тих, хто був у Саудівській Аравії.
Дивляться телебачення, їздять на екскурсії там» (жінка, 31 р., Сирниця). Ця мода
дуже швидко поширюється в деяких населе
них пунктах (Лижниця, квартал Петелці в
Сирниці), імами яких навчалися в Саудівській
Аравії. Спершу її дотримуються жінки з його
роду, а поступово до них приєднуються й інші.
Звичайно, є протиставлення, особливо це сто
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значно пряміший, і його часто виділяють рес
понденти. «Немає тенденції до виокремлення помацької мови. Може, це вплив Греції»
(чоловік, 53 р., Смолян); як «Це [твердження]
про помацький етнос прийшло через грецьку
пропаганду. Там його сфабрикували, зараз
його переносять сюди» (жінка, 50 р., Смолян).
Туреччина як значущий економічний
і геополітичний чинник прямо впливає на
релігійну й етнічну ідентичність мусульман у
Родопах, що пов’язано з міжнародним прести
жем країни, який зріс, і активними зв’язками
з мусульманами в балканських країнах. Ще
під час воєн у Югославії турецька зовнішня
політика мала чітку позицію з підтримки му
сульман. Ця політика є тільки однією з проек
цій амбітного зовнішньополітичного курсу,
концептуалізованого в доктрині «Демирель».
Її проголошено відразу після закінчення так
званої холодної війни тодішнім турецьким пре
зидентом Сулейманом Демирелем. У ній ідеться
про широку активну зовнішню політику в кіль
кох напрямах – Середній Азії, на Близькому
Сході й Балканах. Суттєвою мотивацією цієї
зовнішньої політики є активна підтримка мусульман поза межами Туреччини, на землях
колишньої імперії. Протягом двадцяти років
доктрина невідступно виконується, збагачу
ється й розвивається 12. Її успішна реалізація
пояснюється економічними та геополітичними
чинниками, які створюють значущу й активну
позицію Туреччини в сучасних міжнародних
відносинах. За даними світового банку, що
річне зростання валового внутрішнього про
дукту (GDP) в Туреччині – 4,7 % у 2007 році;
0,7 % у 2008 році; 4,7 % у 2009 році й 9 %
у 2010 році. Наведені дані засвідчують, що
країна має сильну економіку, успішно вихо
дить зі світової кризи та належить до найбільш
динамічно розвинених країн (у 2010 р. перед
нею – тільки Китай, зі зростанням валового
внутрішнього продукту на 10,4 %). Таке висо
ке економічне зростання ставить Туреччину на
вісімнадцяте місце у світі, вибудовує престиж
ність і авторитетність, а також амбітність для
ще більшої зовнішньополітичної активності.
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кількості помаків «як мусульманів». Незважа
ючи на це, балканська реальність на сучасному
етапі впливає тільки на релігійну ідентичність
«мусульмани». Про цей вплив мовиться в за
гальному контексті, і він є побічним, так само як
і активізація ісламського чинника на Близькому
Сході. Мусульман в інших балканських країнах
приймають за «наших людей» і порівнюють,
особливо з тим, наскільки вони є вільними у
вираженні своєї релігійної ідентичності. «Тут,
якщо один чоловік вийде в чалмі чи з бородою на базар в Гоце Делчеві, не повернеться.
А в Струзі албанці вільно ходять в чалмах,
і ніхто їх не чіпає...» (чоловік, 37 р., Корниця).
Подібні умови більшої відкритості до світу,
більшої мобільності й більшої кількості контак
тів спрямовують самосвідомість на «конструювання» націй. У межах колишньої Югославії
ці процеси були дуже активними в 60‑х роках
ХХ ст. Саме тоді в Боснії і Герцеговині «ство
рилася» не тільки «мусульманська» нація, але
й «македонська», походження якої шукають
у давнині – за часів Олександра Македонсько
го. Перша «виникла» через зовнішньополітичні
міркування, пов’язані з лідерською позицією
Югославії в Русі незобов’язаних (Движението
на необвързаните), де більшість держав
є ісламськими. Друга почала «утворюватися»
спершу в спільнотах емігрантів з колишньої
Югославії в США, щоб заявити про її важ
ливе історичне значення. Після цього вчені
«віднайшли» історичні аргументи, потім роз
почалася конкретна державна політика, яка
затвердила «нові» нації. У Болгарії є вчені, які
«збирають» історичні аргументи і створюють
різні теорії про помацький етнос – арабську,
волзько-камську, кумансько-печенізьку тощо,
в основі яких лежить теза про передосманський
іслам на Балканах, що здобуває дедалі більше
прихильників. Цю «творчість», порівняну зі
створенням націй у сусідніх державах (протя
гом іншого періоду), можна вважати своєрідним
непрямим «імпортом» і частиною процесу етніч
ної інженерії. Є ще один «балканський зв’язок»,
через який «імпортується» етнічна ідентичність
«помаки» із сусідньої країни (Греції), але він
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чає турком: «Християни нас не люблять, ми
чужі. Це не так. Коли поїдеш у Туреччину,
там можна бути спокійним. Людина відчуває, що вона важлива, має впевненість, уряд
турбується про людей» (чоловік, 42 р., Лиж
ниця). Позитивним, але дистанційованішим
і прагматичнішим, без емоційного зв’язку, як
у Корниці, є ставлення до Туреччини тих, хто
себе визначає помаками й шукає іслам ще до
часів Османської імперії. Вони захоплюються
способом життя в Туреччині і стверджують, що
тепер більшість їдуть туди здобувати освіту й
не повертаються. «Я не був у Туреччині, але
думаю, що люди там дуже приязні й добрі.
Друзі, які були, кажуть, що там дива, які
не можна описати, їх слід тільки бачити.
Життя там значно краще. Із Сирниці виїхали дві-три сім’ї тільки. Коли приїздять
сюди у відпустку, вони розповідають дива.
За десять років заробили стільки, скільки
тут за все життя неможливо. Спочатку
поїхав один мій ровесник, і [він] задоволений,
аж надто задоволений» (чоловік, 45 р., Сир
ниця); «У Туреччині красивіше, люди живуть
краще, але це не для мене, тому що я не знаю
мови» (чоловік, 21 р., Дебрен). Така позиція
вже виражає ставлення як до чужої країни,
що пояснюється багатьма чинниками: не зна
ють мови; живуть у місцях, де менше людей, які
переселилися до Туреччини; працюють у буді
вельній сфері в Західній Європі. Про стримане
і прагматичне ставлення до Туреччини особли
во заявляють представники світської та духов
ної еліти, що визначають себе помаками, акти
вісти помацького етносу й молоді бізнесмени.
«Це інша країна, я не говорю турецькою, вони
там живуть дуже добре. Для мене Туреччина чужа країна!» (чоловік, 45 р., Дебрен). Це
засвідчує, що вплив Туреччини в середовищі
«інших» зменшується й «моделюється» вже
зовнішніми чинниками.
В уявленнях старших за віком мусульман
іслам стійко ототожнюється з Туреччиною.
Це означає, що її зростаючий міжнародний
престиж вплинув і на релігійну ідентичність.
«Наша релігія нас зближує з турками.
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Туреччина також входить до 15 країн світу з
найвищими військовими витратами (як відсоток
від валового внутрішнього продукту) – 2,4 %
від GDP, що становить 17,5 більйонів доларів.
У 2010 році вищі військові витрати мали тіль
ки США – 4,8 %, Росія – 4,0 % і Велико
британія – 2,7 %. Після Туреччини йдуть такі
країни, як Франція – 2,3 %, Китай – 2,0 %,
Бразилія – 1,6 % і Німеччина – 1,4 % [11].
Наведені показники засвідчують, що Ту
реччина – країна, яка швидко розвиваєть
ся, з високими соціальними стандартами й
сприятливими умовами для реалізації. Вони
поєднані з геополітичною складністю в сучас
них міжнародних відносинах, тому що турець
ка зовнішня політика дуже активна стосовно
Близького Сходу й «Арабської весни». Це
неминуче підвищує її авторитет перед мусуль
манами і в Болгарії, «накладається» на тради
ційні зобов’язання та заявляється категорично.
«І в Туреччині наші живуть краще. Усього
досягли за п’ятнадцять років. Тому що дивляться тільки на економічний бік. Немає
проблем з етносом, релігією – ці питання
там не винесено на порядок денний. Наші
там не відчувають себе іншими, їх навіть
більше поважають» (чоловік, 47 р., Буково).
Цей авторитет є беззаперечним, усвідомленим і
визнаним усіма респондентами, які виражають
своє ставлення до Туреччини. Для них вона
створює модель способу життя, побуту та
цінностей: «Це модель життя, але там
дуже важко може реалізовуватися людина,
яка не знає мови, а також там слід багато
працювати» (чоловік, 32 р., Корниця).
Окреслено диференціацію, на яку вплинула різна етнічна ідентичність, висловлену
респондентами. Ті, хто визначає себе турками,
вірять у безумовну зобов’язаність [із боку
Туреччини. – ред.] стосовно них: «Приємно
мені, коли чую турецьку музику... Люди вірять, що Туреччина нас захистить, якщо
щось трапиться... Вірять, як болгари в Росію» (чоловік, 52 р., Корниця). Така довіра й
зобов’язаність щодо Туреччини помітна у твер
дженні іншого респондента, який себе визна
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гою лінією, яка формує авторитет і вплив Ту
реччини серед мусульман у Болгарії, є політика
РПС: «РПС виступає за турків...» (чоловік,
68 р., Сирниця). Утім, це викликає різні реакції,
а один з респондентів навіть прямо звинуватив
Туреччину і РПС в інтенсивному використан
ні релігії в розвитку турецького націоналізму.
«Я болгарин-мусульманин, а вони [РПС і
Організація фракійських турків в Одрині]
називають мене помацьким турком. А імам
під час молитви в п’ятницю, на якій були
присутні 1200 осіб, переконував їх називатися турками. Я це сам чув» (чоловік, 51 р.,
Мадан) 13. Це знову позиція респондента, який
визначає себе як помака, і вона здобуває деда
лі більше прихильників. Така позиція ще раз
підтверджує висновок про сильний і стійкий
вплив Туреччини на релігійну ідентичність
«мусульмани», неоднозначний для різних ет
нічних ідентичностей. Його перспектива зале
жить як від ментальності мусульман у Болга
рії, так і від конкретної політики на місцевому
й державному рівнях.
Окреслені зовнішні чинники є активними й
мають широку перспективу. Це означає, що вони
ще довго впливатимуть на ідентичність помаків.
Цей вплив не є прямим, але ним не можна нехту
вати через відкриті кордони, значну мобільність
людей і глобальний інформаційний простір. Су
часна реальність створює одночасний пошук
себе та «інших» і дуже впливає на спільноти, які
тривалий час були закриті та ізольовані.

У спеціальній виписці про помаків (803 особи) в репрезентативному соціологічному дослідженні в Родопах 1997 року, проведеному Інститутом східноєвропейської гуманітаристики
(керівник – Ілона Томова), їх самовизначення
констатовано так: 33 % – болгари, 5 % – турки, 62 % – інші (болгари-магометани, помаки,
болгари-мусульмани, що проживають у Родопах,
болгари-мусульмани, тільки мусульмани). Дані
кількісних досліджень у проекті «Ментальність
мусульман у Болгарії у 2011 р.» (керівник – Євгенія Іванова) засвідчують відому динаміку під
час визначення етнічної ідентичності: болгарами
себе визначають 26 %, турками – 5 %, а іншими –
69 %. Очевидним є факт, що зменшується кількість болгар і збільшується кількість інших.

Під час кількісного дослідження ментальності мусульман у Болгарії у 2011 році вона становить 5,6 % від загальної сукупності, тобто 19,6 %
болгаромовних мусульман.
3
Це зроблено досить переконливо в текстах інших авторів цього збірника. Окрім цього, у населення Родопів є інші сприйняття себе – як болгар,
болгар-мусульман, болгаромовних мусульман,
болгар-магометан. Однак на це вплинули насамперед внутрішні, а не зовнішні чинники.
4
Найкоротше вони можуть бути представлені
як економічний натиск інтернаціоналізації фінансових ринків і торгівлі; як інституціональний натиск, що витікає з правил і управління
міжнародними колективними чинниками; як ідеї,
циркульовані у світовому масштабі, що пред-
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Туреччина мені дуже подобається – дуже гарна економіка. Сімсот левів пенсії отримують
переселенці... Демократія спричинила нову
моду на імена, запозичують їх із Туреччини.
Наприклад, Хай та інші подібні...» (чоловік,
65 р., Сирниця). Молодші респонденти також
виокремлюють зв’язок «іслам – Туреччина», але
в інтерпретаціях окреслюють також дистанцію.
«Я з верхнього кварталу. Знаю турецьку. Але
не вважаю себе турком. Вони вам кажуть, що
ми турки, перед нами ніколи не посміють [так
сказати]. Перед нами акцентують на релігії:
насамперед ми магометани. Кажуть, що ми
помаки, а не турки. Насправді змішують релігію і “турецьке”. Ніхто з них не може писати турецькою. У школі немає жодної поданої
заяви про бажання вивчати турецьку мову.
У 1989 році був тільки один переселенець із
Чекаларова – заробітчанин» (чоловік, 41 р.,
Чекаларово).
Вплив Туреччини на релігійну ідентичність
«мусульмани» заохочується Головним муф
тійством та Інститутом ісламу, діяльність яких
значною мірою фінансує Туреччина, а також
«постачає» їм викладачів. «У муфтійстві Хаджі беруть гроші, подаровані Туреччиною
(державним вакфом) і Саудівською Аравією.
Думаю, що муфтійство ближче до Туреччини, не до Саудівської Аравії» (чоловік, 41 р.,
Буково). Один з респондентів наголошує, що
в Інституті ісламу «є багато лекцій з історії
Туреччини» (чоловік, 40 р., Сирниця). Дру

2

1
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Очевидно, серед них є й ті, хто вирішив зробити
п’ятницю вихідним днем для приватного сектору
в Сирниці.
11
Ці твердження ніколи не подаються від першої особи однини; жодна з жінок, які носять закритий одяг, їх не підтверджує. Про них говорять
умовно чи тенденційно інші респонденти. Було
тільки два випадки, коли молоді жінки, звичайно,
без хусток, висловили особисті враження про це,
також вони чули дещо від своїх близьких. Молода
жінка розповіла про те, як вона була на похороні
й мала швидко повернутися на роботу. Оскільки
її волосся прим’ялося хусткою, вона її не зняла,
і коли зайшла на роботу, то колеги запитали в неї,
«чи й їй заплатили, щоб вона запиналася». Після
цього респондентка додала: «Справді, є люди, які
живуть на ці гроші» (жінка, 31 р., Сирниця).
12
Лише на Балканах проживає 8 мільйонів мусульман поза межами Туреччини. Сучасні виміри
турецької зовнішньої політики виходять за межі
Південно-Східної Європи. Вона дуже активна і
значуща в динаміці, що характерна для процесів
на Близькому Сході (війна в Іраці, громадянська
війна в Сирії, ізраїльсько-палестинський конфлікт
та ін.). Турецькі зовнішньополітичні ініціативи
репрезентують Туреччину як значущий геополітичний чинник і мають важливе значення для
регулювання сучасних конфліктів на Балканах,
Близькому Сході й у Північній Африці, як і в Середній Азії (у колишніх радянських республіках).
13
Інтерв’ю записала Євгенія Іванова, яка розмовляла зі згаданим імамом. Він заперечує сказане, але інші респонденти, котрі були присутні
на цій самій молитві в п’ятницю (відбулася напередодні національного перепису), підтверджують
сказане.

1. Бауман З. Глобализацията: Последиците за
човека / З. Бауман. – София : ЛИК, 1999.
2. Бек У. Що е глобализация? / У. Бек. – София :
Критика и хуманизъм, 2002.
4. Иванова Е. Малцинства и глобализация /
Е. Иванова // Глобализацията и новите граници
на политическото. – София : ИК ЕОН-2000, 2004.
3. Иванова Е. Родопите: от крайностите към
златната среда и обратно / Е. Иванова // Планината Родопи – усилията на прехода. – София, 1998.
5. Малинов Св. Ще оцелее ли националната държава / Св. Малинов // Глобализацията и
новите граници на политическото. – София :
ИК ЕОН- 2000, 2004.
7. Най Дж. Международните конфликти. Теория и история / Дж. Най. – София, 1998.

6. Томова И. Родопите през 90‑те: тенденции
на развитието / И. Томова // Планината Родопи –
усилията на прехода. – София, 1998.
8. Хинкова С. Дипломация и политика в между
народните системи «Метерних» и «Реалполитик». Международните отношения през ХІХ век /
С. Хинкова. – София, 2012.
9. Coker Ch. Globalization and Insecurity in
the XXI Century / Ch. Coker. – Oxford : Oxford
University Press, 2002.
10. Rupert M. Ideologies of Globalization:
Contending Visions of a New World Order /
M. Rupert. – London : Bell, 2000.
11. SIPRI Yearbook 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.sipri.org/yearbook /
2011/04.
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ставляють ці економічні й інституціональні сили
як імперативи для зміни.
5
На семантичному рівні «глобалізація» моделює уявлення про цілісність, а «геополітика» –
про обмежений простір. Щодо їхнього впливу на
національну державу див. окремі праці [8, с. 118–
122; 5, с. 58–61].
6
Втрата автономії, тому що національні
уряди втрачають можливість ухвалювати рішення, незалежно і не узгоджуючи із зовнішніми економічними й політичними факторами; втрата
контролю, тому що національні уряди втрачають
здатність впливати на економічні чинники, які
діють на їхній території.
7
У цьому контексті цікавим є погляд Є. Іванової, яка наголошує, що меншини мають більш
однозначне позитивне ставлення до глобалізації
[3, с. 180].
8
Це організація, яка офіційно представляє мусульман у Німеччині перед державними інституціями. Як уточнення, варто зазначити, що вона не
має зв’язку з міжнародною однойменною організацією.
9
Респонденти називають імамів, які закінчили навчання в Туреччині й у арабських країнах,
«новими» імамами. Це маркер для розмежування, що використовується і в цьому тексті. Іншим
популярним способом для розмежування є використання двох назв на позначення духовного поводиря: ходжа (для духівників, які здобули освіту
традиційним способом) та імам (для тих, хто закінчив вищі інститути з ісламу за кордоном).
10
У п’ятницю з молитви в мечеті в Петелцях
(верхній квартал у Сирниці) вийшло близько
200 чоловіків, переважно молодих і середнього віку, яких сам імам визначив «бізнесменами».

Переклад з болгарської Ірини Огієнко
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СЕЛО ПРЕСЛАВ
КОЛАРОВСКОГО РАЙОНА НА МЕЛИТОПОЛЬЩИНЕ *
Яків Риженко
УДК 39(477.64-22)

История села Преслава
Известно, что болгарский народ до
1879 г. (подписание Берлинского тракта
та) находился под властью турок. Не менее
известно также, каким бедствиям он под
вергался, находясь под владычеством сво
их победителей. Чтобы избавиться от этих
бедствий, болгарское население тех мест
ностей, где положение оказывалось нестер
пимым, бежало в Бессарабию. Это бегство
началось в половине 18 ст. (1754 г.) 1, и чем
дальше, тем больше переселенческая волна
поднималась все выше и выше. Так, в проме
жуток 1812–1834 гг. из разных местностей
Болгарии и главным образом из Сливенско
го, Адрианопольского и Филиппопольского
виластов вновь переселилось около 7000 се
мейств. Из этих колонистов образовалось
несколько сел, одно из которых было на
звано Ташбунар 2 . После пятидесятилетней
почти интенсивно-трудовой жизни в Бесса
рабии значительная часть болгарских коло
нистов была вынуждена оставить насижен
ные места [и по приглашению тогдашнего
российского правительства переселиться на
подконтрольные ему малонаселенные земли
Мелитопольщины].
И вот с октября 1861 г. по 1862 г. многие из
болгар-колонистов, двинувшись из Бессара
бии, стали прибывать [на земли Мелитополь
щины]. Здесь они поселились в Херсонской и
Таврической губерниях. Болгары-колонисты
Ташбунара поселились в последней. Они осе
ли на местах двух бывших татарских сел –

Арманджи (теперь Инзовка) и Шеклы‑2 (те
перь Преслав) 3. Последнее село – Преслав –
было названо так в память древней болгарской
столицы – Преслава (в северо-вост[очной]
Болгарии на речке Камчии).
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Физическое обозрение села Преслава
Географич[еское] положение
В географическом отношении с. Преслав
находится между 46º 80´ северной широты
и 5º 81´ восточной долготы от Пулкова. Оно
расположено в 5 км к северозападу от зна
менитой своим пернатым царством Обито
чинской косы и в 1 ½ км к северу от берега
Азовского моря.
Рельеф
Устройство поверхности (рельеф) терри
тории Преслава равнинное с покатостью к
Азовскому морю. Высота над уровнем моря –
7,5 метров.
Геологическое строение местности
Геологическое строение местности Пресла
ва, как, впрочем, и всего северного побережья
Азовского моря, недостаточно исследовано.
Не хватает многих сведений для научного и
отчетливого представления прошлой судьбы
геологического формирования нашего края.
Поэтому мы ограничимся наиболее общими
данными, существующими по этому вопросу,
присоединив к ним материалы по бурению ар
тезианского колодца в с. Преславе.

1
2

Н. С. Державин. Opin. сit, стр. 20 и 21. Ср. Народен руско-български илюстрован календар за
1914 г., стр. 41, Одесса, 1914 год. Ср. также: Сергеев А. Уход таврических ногайцев.., стр. 19. Симферополь, 1912 год.
3

[Нерозбірливо]. – Ред.
[Нерозбірливо]. – Ред.

* Матеріал зберігається в АНФРФ ІМФЕ (ф. 7–2, од. зб. 10, 24 арк. + 1а + 16 фото).
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песков желтого и зеленоватого цветов и пес
чаников с подчиненными им глинами. Верхняя
же содержит характерные для юрской систе
мы окаменелости: керинеи, кораллы и др 9.
Меловой период, сменивший собой юрский,
оставил в нашем крае группу морских осадков,
подразделяющихся на два отдела. Нижний –
подмеловой – состоит из белых, серых и жел
тых кварцевых песков с серыми и красными
железистыми песчаниками, глауконитовых зе
леных песков и пестрых вязких глин. Верхний
отдел меловой системы слагается из мощных
толщ белого пишущего мела и меловых рухля
ков, от которых вся система получила свое на
звание 10.
Последовавший за меловым – третич
ный – период оставил много остатков орга
нических форм, близких современному орга
ническому миру; при этом количество таких
организмов увеличивается по мере перехода от
глубоколежащих древнейших пластов к более
поверхностным. Относительное количество
к нашему миру форм ископаемых послужило
для геологов критерием для подразделения
третичной системы на два главных отдела:
палеогеновый и неогеновый, каждый из кото
рых, в свою очередь, подразделяется на два:
палеоген – на эоцен и олигоцен, а неоген – на
миоцен и плиоцен.
Породы в нашем крае, относящиеся к
палеогеновому отделу третичной системы, по
дразделяются на два типа: северный и юж
ный. Северный тип состоит преимущественно
из рыхлых песчано-глинистых пород и лишь
изредка включает более твердые песчаники и
кремнисто-глинистые образования. Южный
тип палеогена выражен известняками. Миоцен
и плиоцен неогенового отдела третичной си
стемы выражен глинами, песками и известня
ками с характерными раковинами. В песчаноглинистых образованиях находят и остатки
млекопитающих, наибольший интерес которых
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Древнейшим проявлением дислокацион
ных процессов в нашем крае, согласно ут
верждению академика Карпинского 4, надо
считать архейские пласты, залегающие гори
зонтально с севера на восток. Далее в том же
направлении и в том же горизонтальном поло
жении идут пласты силурийского периода. Те
и другие пласты мало обнаруживаются в по
верхностных разрезах. Они затоплены морем.
Также затоплены морем пласты и следующей
геологической формации – девонской, породы
которой, по мнению проф. Гурова 5, выступа
ют на берегах р. Волновахи, прит. р. Каль
миуса, где они выражены мощными толщами
жернового песчаника, кварцитов, кремнистых
сланцев и др.
В следующем – каменноугольном –
периоде, осадки которого принимали уже вид
ное участие в сложении рельефа нашего края,
напластывание происходит также в горизон
тальном направлении. С течением времени,
однако, горообразующими силами пласты
каменноугольного периода были выведены из
горизонтального положения и дали главный
материал для образования Донецкого кряжа 6.
Породы пермского периода, также как и
подстилающие их слои каменноугольной сис
темы, изогнуты. Они состоят из песчаника,
известняка и разноцветных глин 7.
Триасовый период, по-видимому, не оста
вил следов своих образований в нашем крае,
хотя, по заявлению Б. Карпова, нет ничего
удивительного, если остатки размытых триа
совых толщ будут указаны когда-нибудь более
детальными исследованиями 8.
В последующий – юрский – период мы
снова находим ясные следы присутствия
моря в течение всего периода. Образования
этого периода распадаются на две толщи:
нижнюю – песчано-глинистую и верхнюю –
известняковую. Частнее: нижняя слагается из
Россия, т. ХІV, стр. 20, изд. Девриена.
Ibidem, стр. 22.
6
Ibidem, стр. 23.
7
Ibidem, стр. 26.
8
Ibidem, стр. 27.
4
5

9

Ibidem, стр. 27, 28.
Ibidem, стр. 30.
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близость и характер морей и океанов, а также
близость и расположение гор имеют обыкно
венно превалирующее значение перед всеми
остальными из названных факторов. Так,
средняя зимняя tº Гаммерфеста, находящегося
за 70º сев. шир., выше средней зимней tº Аст
рахани, расположенной на 47º той же широты.
Средняя зимняя tº Неаполя, находящегося на
41º сев. шир., значительно выше средней зим
ней tº Владивостока, находящегося на один
градус севернее Неаполя. Южное побережье
Крыма, расположенное на сравнительно не
далеком расстоянии от северной части полу
острова, отличается несравненно более вы
сокой зимней температурой, по сравнению с
температурой сев. части. Из приведенных при
меров и основанных на них положений мы мо
жем сделать следующие выводы. 1. Наш край,
и в частности территория Преслава, находят
ся под влиянием скорее азиатского материка,
к которому они ближе, чем Атлантического
океана, от которого они значительно удалены.
2. Это влияние усиливается еще тем, что наш
край совершенно открыт для ветров, дующих
с особенной силой и продолжительностью с
северо-востока, между тем как с запада и се
веро-запада он прикрыт целым рядом высоких
гор. Очевидно, поэтому климат нашего края
должен быть континентальным; лето должно
быть жарким, а зима холодная – несмотря на
близость нашего края к субтропическому поя
су и на непосредственное соприкосновение его
с Азовским и Черным морями.
Погода
На основании наблюдений за погодой, си
стематически веденных нами 14, она представ
ляется в следующем виде:

Ibid. стр. 33–35. В августе 1927 г. преподаватель естествознания Болгарского педтехникума И. А. Канзи нашел и выкопал кости мамонта,
часть которых была обнажена морем у высокого
берега в 3‑х верстах к западу от Преслава. Остатки этих костей в настоящее время хранятся в музее при названном педтехникуме.
12
Ibidem, стр. 36–39.
13
Данные бурения артезианского колодца.
См. отдельное Приложение.

С целью проверки наших наблюдений с наб
людениями метеоро-гидрологической станции
Укрмет’а при Преславской агропрофшколе мы
обратились к т. заведующему станцией, сообщившему нам, что материалы наблюдений за 1929 г.
уже отосланы в центр. станцию Укрмет’а, а копий
нет.
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представляют Ibipparion – предок нашей лоша
ди – и мамонт 11.
Последний период геологических форма
ций – четвертичный – дал нам важное гео
логическое образование – лёсс. Последний
послужил первоначальным материалом для
образования черноземных почв нашего края
при одновременном действии климата, орогра
фии и характера флоры 12.
Почва с. Преслава
Почва территории с. Преслава по площа
ди распространения и экономическому значе
нию – чернозем. Он образовался благодаря
огромной массе некогда бывшего здесь травя
ного покрова, росшего в течение многих веков
и отмиравшего на месте. Мощность черно
земного пласта у нас доходит до 50 см 13. Что
касается перегноя (гумуса), содержащегося в
нашем черноземе, то он колеблется от 50 см –
120 см и придает нашей почве каштановый
характер. Там и сям на территории Преслава
попадаются суглинковые и супесчаные почвы,
а также и солонцы, площадь которых, однако,
незначительна.
Климат
Чтобы более или менее точно определить
климат данной местности, необходимо предва
рительно знать те факторы, которые его обус
ловливают, и относительное значение этих
факторов для данной конкретной местности.
Факторами, определяющими климат, как из
вестно, являются: географическая широта и
долгота; близость и характер морей и океанов;
близость, высота и расположение гор; высо
та местности над уровнем моря и характер и
направление ветров. Что же касается относи
тельного значения упомянутых факторов, то
11

14
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1929 год

15

Ясно

Пасмурно

Дождь

Снег

Ветер

Метель

13
10
23
21
23
24
30
31
24
22
7
9
237

8
1
3
3
2
4
–
–
–
4
15
13
53

4
1
–
1
–
2
–
–
–
3
3
1
15

–
3
3
1
–
–
–
–
–
–
–
2
9

6
11
2
6
8
3
2
–
16
3
10
10
77

–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
6 15

зимних – чрезвычайно мало; и, наконец, что
февраль является опасным месяцем по частоте
метелей.
2. Последним выводом из всего сказанно
го является насущная необходимость в ско
рейшей рационализации сельского хозяйства.
Это возможно при машинизации последнего,
обусловленной сплошной коллективизацией
населения Преслава. Иначе эта основная от
расль народного труда никогда не будет за
страхована от стихийных случайностей.
Растительность
Наш край никогда не был богат лесом:
степь всегда преобладала в нем и при том тем
решительнее, чем дальше к югу и востоку.
Этот факт решительного преобладания степи
над лесом отзывался на развитии последнего
так, что не только фактически уничтожал лес,
но и потенциально: иссушая почву, увеличи
вая крайности климата, победа степи, вместе
с тем, уничтожала самую возможность обле
сения местности 17. Если к этому прибавить
деятельность человека, направленную на
пользу степи, то вопрос облесения едва ли не
бесповоротно разрешен в обратную сторону.
Таким образом, климатические условия на
шего края и отмеченные факты взаимоотно
шений леса и степи и деятельности человека
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Погода/
месяцы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Юнь
Юль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Из приведенных метеоро-гидрологичес
ких наблюдений можно сделать следующие
выводы по отношению погоды Преслава в
1929 году 16.
1. Солнечные дни абсолютно превалируют
над всеми остальными, составляя 64,4 % всех
годовых дней.
2. За солнечными днями идут ветреные
дни, составляя 21,1 %.
3. На третьем месте стоят пасмурные дни,
составляя 15 %.
4. Далее идут дождливые дни, которые со
ставляют всего 4 %.
5. На пятом месте стоят снежные дни, со
ставляя 2,6 %.
6. Наконец, на последнем месте стоят дни
метелей, составляя 1,7 %.
Дальнейшими выводами из сделанных
нами вычислений являются следующие.
1. Что погода с. Преслава сухая, жаркая
и ветреная; что осадков – как летних, так и
Количество дней по приведенной таблице – 397. Разница между этим количеством и
количеством дней в году объясняется тем, что в
некоторые дни было одновременно и ясно, и пасмурно, и снег, и дождь.
16
Наблюдения хотя и касаются одного (1929)
года, но они типичны вообще для нашей местнос
ти. Сравни П. А. Федулов. Россия, ч. ХІV, стр. 50.
15

17
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vulpes), хорька (putorius foetorius) и ласку
(putorius vulgaris) 19.
Из культурных домашних животных глав
ное хозяйственное значение имеют: лошадь,
корова, овца, свинья, причем лошадь местной
породы, овца – тоже (цигейка), за небольшим
исключением каракулевых, насчитывающих
около двух с половиной десятков; свинья –
йоркширской породы и местной. Наконец,
в Преславе есть несколько ослов, служащих
почти исключительно поводырем овец.
Птица
Наше пернатое царство, исключая домаш
нюю птицу, в большой степени находится в
зависимости от времен года. Так, не говоря
о курах главным образом местной породы 20,
утках, гусях и индейках, разводимых в боль
шом количестве, в нашей местности встре
чаются следующие представители пернато
го царства: кукушка (cuculus canoris), иволга
(oriolus galbula), горлица (turtur auritus), белая
трясогузка (motacilla alba), речная камышевка
(locustella fluviatilis), синица (parus ater), со
ловьиная камышевка (locustella luscinioides),
скворец (pastor), ворона (corvus cornia), галка
(corvus monedula), сорока (pica caudata), удод
(upopa epops), полевой жаворонок (alanda
arvensis), дикий голубь (columb. syl.), перепел
(coturnix communis). Из хищных птиц надо от
метить: ястреб-перепелятник (accipiter nisus),
кобчик (erythropus vespertinus), сыч (athene
noctua), степной орел (aquila orientalis). Из ку
ликов у нас встречаются: кроншнеп (numenius
arquatus), степной чибис (chettusia gregaria) и др.
К водоплавающим относятся: утка-кряква
(anas boschas), серая утка (anas streptera), серый
гусь (ansep cinereus), чернеть морская (fuligula
marina), чернеть хохлатая (f. cristata), лебедь
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категорически выдвигают проблему искусст
венного залесения нашего края, и особен
но с. Преслава, являющегося типичнейшим
степным районом. Перед всей его обществен
ностью вопрос об искусственном залесении
так называемой ветроу порной полосы встает
во весь рост 18.
В частности, на территории Пресла
ва встречаются следующие деревья: акация
(acatia), крестов терн (glеditschia triacantha),
ясень (fraxinus excelsior), клен остролистный
(acer campestre), берест (ubmus campestris),
липа мелколистная (tilia parvifolia), пирами
дальный тополь (var. piramidalis), верба (salix
fragilis), бузина (sambukus nigra), шелковичное
дерево (morus alba). Из плодовых деревьев
здесь растут: яблоня, абрикос, груша, слива,
вишня, черешня, орех (волошский), айва.
Флора открытой степи нашего района сво
дится к трем основным формациям: ковыль
ной, полынной и солончаковой. Кроме того,
существуют мелкие кустарники (курай –
rapistrum perenne и др.), а также различные
сложноцветные и крестоцветные сорные тра
вы. Мы уже не упоминаем о сплошном лесе
камыша (scirpus lacustris), густо поросшего у
обоих берегов р. Обиточной, протекающей с
юго-восточной стороны села.
Животный мир
Животный мир нашего района, вообще
говоря, достаточно устойчив. Так, из лету
чих мышей у нас встречается серая летучая
мышь (vespertilio murinus); из насекомоядных:
крот (talpa europaea), ёж (erinaceus europaeus);
из грызунов: хомяк степной (cricetus arenarius),
суслик серый (spermophilus musicus), мышь
полевая (mus agrarius), тушканчик (alactaga
jaculus), заяц-русак (lepus europaues). Из от
ряда хищных следует отметить лисицу (canis

Волки совершенно истреблены в нашей
местности.
20
С 1929 года в Преславе начали пользоваться
инкубаторным способом выведения цыплят. Соз
«Прогресс» положил начало этому способу. Есть
все данные думать, что в недалеком будущем этот
способ примет массовый характер, и птицеводст
во сделается одной из промышленных отраслей
хозяйства созов.
19

В 1928 г. в мае силами студентов Болг. педтехн., учащихся Преславской агропрофшколы,
старших групп Пресл. семилетки и учащими
названных учебных заведений была засажена
часть ветроупорной полосы. Остальная часть
ждет самоотверженных работников.
18
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рокими троттуарами в виде бордюров и укра
шенных деревьями с обеих сторон, Преслав
имеет вид местечка. Посредине села имеется
большая четырехугольная площадь, вокруг
которой расположены: большое двухэтажное
здание Болгарского педтехникума, а поодаль
от него – здание Болгарского агротехнику
ма, здания семилетки, сельбуда, кооперации
с ее филиалами и дома некоторых граждан.
Улицы по длине почти одинаковы: на каждой
из них имеется от 8–9 кварталов, а в каждом
квартале – 12–16 дворов. Всего в Преславе
697 дворов и 4572 д. населения.
Дворы
Каждый двор Преслава представляет со
бой пространство обыкновенно в 1440 кв. м.
Он огорожен со стороны фасада кирпичем в
виде ажурной стены, высотой в метр. Чаще же
всего встречается досчатый забор; по боковым
сторонам двор огорожен деревянным забором
и канавой.
Дома
Дворовые постройки, как правило, не вы
ходят непосредственно на улицу, но отделены
от нее небольшим садиком, в котором наряду с
фруктовыми деревьями разведены и цветнич
ки. Среди дворовых построек на первом месте
стоит дом, построенный из жженого кирпича.
Количество комнат и убранство его зависят от
экономической мощности хозяев [...].
[...] Непосредственно к дому примыкает
помещение для домашнего скота, находящееся
под одной крышей с домом и сообщающееcя с
последним дверью и окном.
Быт
Преувеличивая значение домашнего скота
в ущерб своему здоровью, население Пресла
ва, к сожалению, проводит большую часть вре
мени не в лучших по простору, свету и чистоте
комнатах, а ютится в соседней с помещением
для скота комнате, обыкновенно небольшой,
темной, сырой, холодной, негигиеничной. Луч
шие комнаты, как правило, оставляются для
«важных» в жизни семьи случаев – рожде
ния, смерти или свадьбы. Этот обычай малопомалу начинает изживаться, а со сплошной
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(cygnus olor), чайка малая (larus mimitus), чайка
сизая (l. canus) и др. Класс пресмыкающихся
у нас представлен зеленой и прыткой ящери
цами (lacerta viridis et agilis), ужом водяным
(tropidotus nygrus) и гадюкой (vipera).
Рыбная фауна
Рыбная фауна Азовского моря у бере
гов Преслава характеризуется следующими
представителями, имеющими промышленное
значение: камса́ (анчоус), судак (lucioperca
sandra), карп (cyprinus carpio), бычок (gobius),
пузанок (clupea tanaica), белуга (accipenser
huso), осетр (accipenser), севрюга (acc. stellatus),
синец (acc. ballerus) и др. Из остальных рыб,
встречающихся в водах Преславского побе
режья, но не имеющих промышленного значе
ния, можно отметить следующих: щука (esox
lucius), окунь, встречающийся очень редко, сом
(silurus glanis), язь (idus melamotus) и некот. др.
Азовское море, вообще говоря, чрезвычайно
богато рыбой благодаря малосолености воды,
содержащей много питательных веществ.
О количестве улова у побережья Преслава
будет сообщено в следующем – экономичес
ком – отделе.
Фауна беспозвоночных
Фауна беспозвоночных имеет у нас следую
щие формы: насекомые, вредные для хлебных
культур: жук-кузька (anisoplia austriaca), ози
мые и яровые черви (agrotis segetum u hadena
nuctitans), пшеничные комарики (giplosis tritici),
гессенская муха (cecygomya destructor), шведс
кая муха (oscinis frit). Из насекомых, вредных
для человека, отметим комаров (anopheles),
разносящих малярию.

Материальная культура с. Преслава
Улицы
Село Преслав состоит из шести улиц:
Ленина, Варбанского, Раковского, Горько
го, Советской и Пролетарской. К последней
примыкает отдельный поселок, называемый
«Русской слободкой». Все улицы тянутся с
востока на запад, перекрещиваясь переулками,
разделяющими улицы на кварталы. Благодаря
такому расположению улиц, окаймленных ши
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коллективизацией, когда отпадет надобность
в помещении для домашнего скота при домах,
он отойдет в область предания.
Поодаль от дома устраивается помещение
для ссыпки хлеба, а рядом с ним – полов
ник. Кроме того, во многих дворах имеются
помещения для бричек (повозки) и тачанок
(пролетка на рессорах) и для сельскохозяйст
венного инвентаря. Как правило, во всех
дворах имеются кладовые и колодцы. Нако
нец, самое большое пространство во дворе
уделено для гармана (ток), а потом для ого
рода или сада.
С проведением сплошной коллективиза
ции на селе все названные постройки потеря
ют свое значение; они будут разрушены или
предназначены для целей коллективного хо
зяйства. Тогда произойдет глубокая перемена
в общем виде села, теперь загроможденного
многочисленными постройками, а тогда ос
вобожденного от них, просторного, светлого,
чистого, культурного, превратившегося в на
стоящий промышленно-культурный центр на
подобие города 21.
Костюм
Костюм граждан села Преслава в насто
ящее время мало чем отличается от костюма
горожан. Разница только разве в добротнос
ти материи и его фасоне. Причиной изме
нения преславцами своего национального
костюма является экономический фактор –
самый мощный двигатель материальной и
всякой другой культуры. Дело в том, что под
влиянием широкого развития земледелия в
ущерб скотоводству шерсть уступила мес
то хлопку и другим техническим растени
ям, из которых главным образом и шьются
костюмы 22 .
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Пища
Пища и питье преславских болгар не пред
ставляют собой какого-либо отличия по срав
нению с пищей и питьем вообще болгар. Кухня
у всех восточная – с преобладанием острых
блюд и с любимым виноградным вином. По
вопросу о пище и питье болгар проф. Держа
вин выражается так: «Болгары едят мало, не
вкусно и небрежно... Но зато болгарин любит
выпить и пьет много» 23. Что болгарин любит
выпить, что он ест мало и невкусно – об этом
можно, пожалуй, спорить. Давно известно,
что de gustibus non disputandum est. А что они
едят негигиенично – без вилок и из общей
посуды – это верно 24. К настоящему момен
ту надо, однако, отметить, что под влиянием
все более и более широкого охвата населения
кооперацией и культурной революцей в об
ласти национальных привычек к блюдам и
еде замечается перелом: столовые приборы и
соблюдение некоторых из основных гигиени
ческих требований к еде начинают проникать
в быт болгарского населения – в том числе
и преславцев. Даже в отношении любимого
болгарами – и преславцами, конечно, в том
числе – напитка – виноградного вина –
начинает происходить перелом. Вместо быв
ших до недавнего времени пьяных праздников
на фоне общественной жизни все отчетливее
и ярче проявляется интерес к политическим,
производственным и общественным вопросам.
В настоящее время созы, с/б., театр, кино,
политич., произв. и научные кружки при с/б
являются местами, где население с. Преслава
проводит время в праздничные дни, учась,
совершенствуясь, активно участвуя в социа
листической стройке на селе. Благодаря этому
для каждого становится ясным, что не далее
как через десяток-другой лет село Преслав из
менит свой социально-экономический и куль
турный профиль до неузнаваемости.

Что касается схемы (плана) и внутреннего
убранства болгарского дома, смотри подробно у
проф. Н. С. Державина: Сборник за народни умотворения... т. ХХІХ, стр. 77 и дальн., изд. Болг. Ак.
Наук.
22
Ibidem, стр. 84 и дальн.
21

23
24
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Экономика с. Преслава
Труд
Основной производственной деятельностью
населения с. Преслава является земледелие.
Для последнего существуют здесь довольно
благоприятные условия. Прежде всего, основ
ная производственная сила – человеческий
труд – имеется в достаточном количестве:
с. Преслав является одним из самых населен
ных пунктов Коларовского района; оно насчи
тывает 4572 человека. Если к этому приба
вить, что болгары «весьма трудолюбивы», то
указанный момент еще более усиливает про
изводственный фактор.
Земля
Другой производительной силой являет
ся земля. Дача Преслава имеет 7677 га. При
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этом ее поверхность равнинная и без оврагов.
Почва, по данным исследования Болгарского
агротехникума, черноземная (каштановая) 25.
Обработка земли и вообще весь сложный
процесс земледелия еще не машинизированы,
хотя в связи с пятилетним планом социалис
тической реконструкции, со сплошной кол
лективизацией села будет машинизировано и
земледелие. Пока же основными орудиями об
работки земли и ее продуктов является живая
сила – человек и лошадь.
Приводим сведения о количестве и видах
посева, о населении, живом и мертвом инвен
таре преславского земельного общества (ин
дивидуальный, мелко буржуазный сектор) и
преславских коллективов (социалистический
сектор) 26.
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Выводы
Приведенные данные позволяют нам сде
лать ряд очень важных выводов.
1. Земельная площадь Преславской дачи
использована далеко нерационально. Из всей
площади в количестве 7677 га засеяно всего
5686 га, что составляет 75,3 %. Значит, целая
четверть всей земли оказалась недостаточно
продуктивно утилизированной. В настоящее
время социалистической реконструкции и
высоких темпов работы указанный факт явля
ется совершенно недопустимым.
2. Главнейшими культурами, засеваемыми
на территории Преслава, оказываются: пше
ница, составляющая 30 %, ячмень – 18 %,
подсолнух – 15 % и кукуруза – 13,6 %. Как
совершенно необычным для преславской
земледельной практики является посев Бол
гарским агротехникумом хлопка на 2,5 га.
Результаты урожайности таковы: первосорт
ного – белого – 100 кг и второсортного –
серого – 50 кг.
По мнению агрономов техникума, клима
тические условия Преслава допускают разве
дение здесь хлопка, качество которого в общем
будет уступать качеству разводимого в азиатс
кой части [страны].
3. Далее необходимо отметить, что наш
социалистический сектор далеко уступает
индивидуальному. Так, из всего населения
с. Преслава в количестве 4572 чел. только
15 % коллективизировано, между тем как
остальные 85 % остаются вне социалистичес
кого сектора. Также обстоит дело и с засеянной
площадью. В то время как индивидуальный
сектор засеял 3935 га, что составляет 72,9 %,
социалистический сектор засеял всего
1556 га, что равняется 27,1 %! В конце второ
го года пятилетки социалистической рекон
струкции всего нашего хозяйства отмеченный
темп коллективизации оказывается совер
шенно неудовлетворительным. Он свиде
тельствует о силе мелкобуржуазной стихии
нашего населения, среди которого требуется
систематическая и интенсивная культурно-

просветительная работа и одновременно
меры общегосударственного характера.
Впрочем, с завершением хозяйственного
года и операционных кампаний, связанных с
ним, для огромного большинства населения
стало более чем очевидным, что пребывание
и в дальнейшем вне социалистического сек
тора почти совершенно невозможно. Уже есть
случай регистрации нового соза 27. Имеются
данные, что к концу пятилетки в четыре года
в Преславе будет сплошная коллективизация.
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Выше мы сказали, что основной формой
производственной деятельности Преслава
является земледелие. Из второстепенных же
форм следует отметить [следующие].
Виноградарство
Виноградарство. По данным Болгарского
агротехникума, на территории Преслава име
ются старые виноградники и виноградники но
вого насаждения. Первые занимают 74,07 га,
вторые – 318,26 га. Из всей этой площади со
циалистическому сектору принадлежит лишь
7,6 га, т. е. 1,8 %.
Виноградарство в Преславе пока не име
ет промышленного значения. Надо, однако,
полагать, что ввиду благоприятной почвы и
климата для разведения виноградников, зна
чительной ценности винограда и склонности
населения к виноградарству последнее сде
лается одной из важных производственных
форм населения. Пока же оно имеет местное
значение.
Рыболовство
Другой из второстепенных форм деятель
ности населения является рыболовство. Как
мы упомянули выше, Азовское море представ
ляет один из богатейших рыболовных районов
[...]. До 1929 года рыболовство в Преславе
имело индивидуальный характер. С 1929 г.
оно примкнуло к социалистическому сектору.
В настоящее время имеется рыбная секция,
объединяющая 58 семейств. В текущем 1929–
1930 году рыбсекция, согласно заключенному
27
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с кооперативными органами контракту, долж
на сдать:
Бычков – 525 центнеров,
Сельвы – 82 -//-,
Пузанков – 35 -//-,
Красной рыбы – 1160 -//-,
Тюльки – 20 -//-.
В рыбсекции имеется бригада из 12 чело
век для собирания морской травы – «камки»,
выбрасываемой морем на берег в значительном
количестве. Согласно договору, рыбсекция
должна сдать в этом году около 170 центнеров
этой травы, для прессования которой здесь
имеется соответствующий аппарат.
Скотоводство
Скотоводство ко времени переселения бол
гар [на подроссийские на то время земли Юга
Украины] составляло основную форму их про
изводственной деятельности 28. В настоящее
же время оно имеет второстепенное значение.
На основании данных Преславского с/с со
стояние скотоводства на 1/VІ 30 года пред
ставляется в следующем виде:
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Мукомольное дело и шелководство
Уже совершенно маловажное значение име
ют в с. Преславе мукомольное дело и шелко
водство. И то, и другое имеет исключительно
местное значение, и вряд ли эти формы подни
мутся до степени промышленных. Дело в том,
что с коллективизацией сельского хозяйства и
его машинизацией местные ветряки окажутся
совершенно недостаточными и несовершенны
ми для удовлетворения расширившихся нужд
коллективизированного населения в муке; что
же касается шелководства, то по уничтожению
кулачества как класса, главным образом, если
не единственно занимавшегося шелководст
вом, последнее отпадает.
Кооперация
Кооперация – сельско-хозяйственная и
потребительская – занимает особое место в
экономике села. Она является смычкой, сое
динительным звеном города и деревни. Так,
сельхозкооперация продвигает из города в село
продукты заводов и фабрик, а из села в город –
главным образом хлеб. Потребкооперация же
доставляет из города в село все продукты до
машнего обихода и главным образом: мануфак
туру, керосин, спички, сахар и т. п. предметы;
вывозит же в город птицу, яйца, масло, мясо и
др. предметы сельского хозяйства.
Из сказанного о функциях кооперации
совершенно ясно, что последняя является
чрезвычайно важным фактором социалисти
ческого строительства, имеющим одинаково
важное значение как для города, так и для
села [...].
Несмотря на такую исключительную важ
ность кооперации, население Преслава недо
статочно кооперировано. По данным Правле
ния Зернового Товарищества, к І/Х 30 года
было кооперировано 312 ч., [...]; по данным
же Правления потребкооперации, к тому же
времени было кооперировано 860 ч. [...] по ка
ждому виду кооперативных секторов [...].
Просвещение
В отличие от дореволюционной эпохи,
просвещение села Преслава характеризуется
следующими признаками: 1) широтой охва

Лошадей
646

Коров
341

Свиней
50

Овец
424

Ввиду исключительной важности нашего
района для высокосортных зерновых культур
нам кажется, что в скором времени значение
скотоводства еще более сузится. Оно ограничит
ся разведением одних только коров да свиней.
Птицеводство
В отношении птицеводства дело обстоит
несколько иначе. Увеличивающийся запрос
на птицу и яйца; все большее и большее рас
пространение инкубационного способа раз
ведения кур; благоприятные климатические
условия и обилие корма – все это обещает в
недалеком будущем придать птицеводству у
нас промышленный характер.

28

Ред.

[У рукопису текст примітки відсутній]. –
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(особенно гуманитарных) установлен новый –
материалистически-диалектический – единст
венно научный, которому надлежит будущее
и благодаря которому будут раскрыты тайны
природы, а последняя подчинена человеку;
в) содержание работы все более и более
принимает политехнический характер вместо
узкого профессионализма и специализации;
г) наконец, не только политехнизм как ор
ганическая увязка теории с практикой, но и
искусство завоевало себе широкий простор в
учебных программах советской школы, про
низав ее снизу доверху. И теперь больше, чем
когда бы то ни было, оно оценено по досто
инству, не без основания считаясь одним из
самых мощных факторов продвижения новых
идей и целей к массам.
3. В отношении третьего, и последнего,
момента просвещения – методов проведения
просвещенческой работы – надо сказать, что
взамен старых, пассивных, догматических и
вербальных методов, сковывавших ум детей
и иссушавших их соки, их энергию, наша [...]
школа вообще, и Преславская в частности,
установила новые, активно-трудовые мето
ды, соответствующие детской подвижности,
пытливости, самодеятельности, инициативе
и творчеству, а также консонансирующие с
современными [процессами индустриальной]
реконструкции.
Сельбуд
Наши сведения о состоянии просвещения в
с. Преславе были бы далеко неполны, если б
мы прошли молчанием те учреждения, кото
рые наряду со школой также содействуют рас
ширению и углублению знаний широких масс
на селе и внедрению в них новых идей, чувств
и умений. Мы имеем в виду с/б, театр и под
вижную национальную труппу, постоянная
база которой находится в Преславе. Чтобы
понять важное значение этих учреждений, мы
кратко остановимся на деятельности каждого
из них.
Преславский с/б насчитывает 160 членов.
В отношении культурного значения он зани
мает первое место на селе после школ. Чтобы
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та просвещаемых; 2) содержанием просве
тительной работы; 3) методами проведения
этой работы.
Школы
1. В отношении первого момента мы долж
ны сказать, что просвещением и воспитанием
охвачены дошкольники (детские ясли и пло
щадки летом); дети школьного возраста (че
тырехлетка и семилетка); подростки и юноши
(агротехникум и педтехникум), а также и те из
школьного возраста и старше их до 36 лет, ко
торые по той или иной причине не могли в свое
время получить образование (ликбез и ба
трацкая школа). При этом надо добавить, что
дети школьного возраста охвачены на 92 % 29.
2. В отношении второго момента – содер
жания просветительной работы – надо отме
тить следующее:
а) выброшены из учебных программ
как ненужный хлам, как вредный элемент
конфессиональные дисциплины и введены со
вершенно новые, до сих пор не фигурировав
шие в учебных программах старой школы да
и современной [...] (социально-экономический
цикл);
б) качество содержания учебного материала
коренным образом отличается от качества того
же материала старых программ: теперь вместо
идеалистического подхода и изложения наук
Как нетрудно заметить, в отношении просвещения Преслав является единственным
просветительным центром болгарского нац
меньшинства во всей Украине, в котором сосредоточено столько учебных заведений, средние
из которых – агротехникум и педтехникум –
предназначены для всей болгарской молодежи
УССР, АМССР и Крым ССР. Недаром корреспондент центральных Известий, посетивший Преслав летом 1928 года, назвал его «болгарскими
Афинами». Начало исключительной роли Преслава в области просвещения было положено 19 сент.
1874 года, когда по приговору Пресл. волостн.
схода Пресл. Центр. болгарское училище было
преобразовано в русскую учит[ельскую] семинарию. Этот антинациональный акт [по отношению к болгарскому населению] был совершен под
влиянием руссификаторской политики бывшего
царского правительства.
29

66

http://www.etnolog.org.ua

Архівні матеріа ли

убедиться в этом, достаточно привести кален
дарный план его работы хотя бы на январь 30
года. Вот этот план:

Из только что приведенных тем нетрудно
заметить, насколько разнообразна, актуальна
и общественно полезна культпросветная ра

Календарный план культурно-просветительной работы Преславского с/б  на январь 1930 года
№ по
поряд.

Наименование тем для лекций и докладов

1.

Внешнее и внутреннее положение СССР

Дата
1/І

Лектура
Петров Х. Н.

2.

Религиозные праздники и их соц.-экономич. значение

2/І

Креслев Ф. Э.

3.

Читка Устава соза

4/І

Гогунский Ив. Ив.

4.

История профессионального движения в России

5/І

Генчева Н. В.

5.

Был ли Христос?

7/І

С. Б.

6.

Профсоюзы и партия в периоде социалист. реконструкции

11/І

Кандева Р. М.

7.

Библейские чудеса и наука

12/І

Туриец П. С.

амфитеатрально расположенными скамьями,
расчитанными на 400 человек, с хорошо обо
рудованной сценой и электрическим освеще
нием. Репертуар преславского театра очень
разнообразен: он состоит из художественных
произведений болгарских, украинских и рус
ских пролетарских писателей. Как факт, за
служивающий внимания, необходимо отме
тить постановку здесь опереток.
Болг[арский] нацменьш. передвижной
сельский театр
Наконец, немаловажное значение в деле
продвижения искусства к массам имеет бол
гарская подвижная труппа «Болгарский пе
редвижной сельский театр», постоянная база
которой находится в Преславе. Вот краткие
сведения об истории возникновения, целях,
работе и достижениях театра.
Основан в 1927 г. по предложению Болгарс
кого Центрального Бюро в Харькове. Бюджет
его в 1927 г.: государственная субсидия – 750 р.
и спец. средства – 184 р. Состав труппы – 25 че
ловек актеров и музыкантов. Характер работы –
музыкальная драма и комедия. Обслужено за
этот год 10 сел; охвачено 2000 зрителей. Репер
туар – пьеса А. Карима «Свекърва» и концерт
ная программа хора и оркестра: революционные и
бытовые песни и пьесы.
1927/8 г. Бюджет: государственная суб
сидия – 1000 р. и специальные средства –
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бота Преславского сельбуда. Если же к этой
форме работы прибавить и существующие
при нем библиотеку и кружки (селькоровс
кий, научный, агрономический, осоавиахи
ма, физкультуры, драматический и хоровой),
то еще большее значение приобретет с/б в
качестве культурно-просветительного фактора
на селе в деле расширения и углубления зна
ний широких масс и внедрения в них новых [...]
идей, чувств и навыков.
Театр
Если с/б является фактором продвиже
ния, расширения и углубления знаний и уме
ний среди трудящихся масс, то театр является
чрезвычайно важным орудием насаждения сре
ди них новых чувств, идей и взаимоотношений;
фактором, действующим не столько на идео
логию, но главным образом на психологию, на
взаимоотношения, на домашний быт. При этом
не только сфера влияния, но и сила действия те
атра на массы огромна [...]. Недаром искусству
уделено столь почетное место в программах т/ш.
Так вот, преславский театр более, чем какойлибо другой в селах болгарского нацменьшинст
ва, отвечает своему назначению. Не говоря об
имеющихся здесь в достаточном количестве
артистических силах, о прекрасных хорах
семилетки и педтехникума, о струнном оркест
ре, – само здание преславского театра явля
ется необычным для села: оно двухэтажное, с
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226 р. Состав труппы – 22 человека актеров
и музыкантов. Обслужено 11 сел. Дано 18 по
становок. Охвачено около 4000 зрителей.
Репертуар: музыкальная комедия Муйжеля
в переводе на болгарский язык «Питерский
жених» – современная пьеса и концертная
программа.
1928/9 г. Бюджет: государственная субси
дия – 1250 р. и специальные средства – 230 р.
Состав труппы – 16 человек. Обслужено 10 сел.
Дано 16 постановок. Охвачено около 3800 зри
телей. Репертуар: музыкальная драма Низового
«На земле» в переводе на болгарский язык.
1929/30 г. Бюджет: государственная суб
сидия – 1250 р. и специальные средства –
260 р. Обслужено 13 сел. Охвачено около
4500 зрителей. Дано 18 постановок. Состав
труппы – 16 человек. Репертуар: «Ревизор
из деревни Клуни», музыкальная комедия по
пьесе Трусова в переводе на болгарский язык.
Болгарский театр имеет: 1) [партийную
символику]; 2) библиотеку из 163 томов;
3) хозяйственный инвентарь на сумму в 100 р.
В заключение отметим, что в печати имеют
ся хорошие отзывы о работе труппы, а также и
благодарности, полученные труппой от пред
ставителей [власти] тех сел, где она работала.
Заведующим ею состоит т. Добружский Н. Ф.,
преподаватель изобразительного и тонического
искусства Болгарского педтехникума.
Почта и амбулатория
Из других учреждений, обслуживающих
культурные нужды населения села Преслава,
отметим почтовое отделение и амбулаторию.
Оба эти учреждения имеют самостоятельные
помещения и квартиры для обслуживающего
их персонала. Чтоб составить более или ме
нее ясное представление о работе названных
учреждений, мы приведем некоторые статис
тические данные, полученные нами от этих
учреждений.
Среднее количество писем, получаемых
ежедневно гражданами Преслава, доходит до
55; газет – 742; журналов – 126 в месяц.
Среднее количество амбулаторных больных
в день доходит до 19 человек, причем главными

болезнями являются tbc и желудочные заболе
вания.
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Профорганизации
Работпрос
Останавливаясь на профорганизациях, име
ющих непосредственное отношение к просве
тительной работе в Преславе, мы должны ука
зать прежде всего на ячейку союза Работпрос.
Она была организована в 1921 году. До этого
времени существовал «Союз работников про
свещения и социалистической культуры», воз
никший в 1919 г. В следующем году этот союз
был преобразован в союз «Рабис», из которого
в 1921 г., как было указано выше, и возникла в
Преславе ячейка союза «Работпрос». С само
го начала своего возникновения ячейка пове
ла энергичную культурно-просветительную и
антирелигиозную работу среди своих членов,
широких масс трудящихся Преслава и соседне
го села Диановки. С тех пор и до настоящего
момента работа ячейки все более и более растет,
ширится, углубляясь и соответствуя указаниям
вышестоящих профессиональных, советских
и партийных органов. К настоящему моменту
Преславская ячейка союза Работпрос пред
ставляет собой группком и насчитывает в своих
рядах 62 члена. Основная масса их – болгары;
имеются украинцы и русские.
ВРЗЛ
Другой значительной профессиональ
ной организацией в Преславе является союз
ВРЗЛ. Он объединяет батрачество, не име
ющее своего хозяйства и вынужденное рабо
тать по найму. Ячейка основана в 1921 году.
В настоящее время она насчитывает 55 чл.
[...]. Чрезвычайно заметно ее значение в
ответственных моментах государственной
важности (в кампаниях, напр., по хлебозаго
товке, осеннему засеву, распространению за
йма «5‑летка в 4 года» и т. п.).
Совторгслужащих
Незначительным по своему численному со
ставу, равно как и по своему удельному весу, яв
ляется союз Совторгслужащих. Он основан в
1924 году. Насчитывает в своих рядах 5 членов.
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Болгарська сільська
молодь у святковому
вбранні

Молодята-болгари із с. Преслав
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Характер его производственной деятельности,
социальный состав членов и некоторые другие
моменты делают этот союз малозначущим. Во
всяком случае, на поверхности преславской об
щественной действительности он едва заметен.

другими населенными пунктами посредством
автомобилей, автобусов и др. Количество чле
нов его неизвестно.
Руковод[ящие] и контрол[ирующие]
организации
К последней категории мы отнесем те орга
низации с. Преслава, которые имеют руководя
щее и контролирующее значение вообще [...].
КНС
Комитет Незаможных Селян. Он
насчитывает 92 члена, из которых 6 середня
ков, а остальные – бедняки и батраки. Среди
членов КНС имеются 17 женщин [...].
Ж. О.
Женотдел насчитывает 52 делегатки. Ведет
активную и весьма полезную культурно-про
светительную (беседы, доклады), обществен
но полезную практическую (курсы шитья и
кройки) и политическую работу по вовлече
нию женщин в орбиту [идеологических] меро
приятий на селе.
Ю. Л.
Ю. Л. в Преславе объединяет 737 детей
обоего пола. Эта организация представляет
собой мощную силу в деле объединения всех
детей и воспитания их [...]. Она принима
ет участие во всех мероприятиях власти на
селе.
[...]
Сельсовет
Высшим руководящим и администрирую
щим органом на селе – в том числе и в Пре
славе – является с/с. Преславский с/с состоит
из 39 членов и 6 кандидатов. Он распадается
на следующие секции: производственную, фи
нансовую, культпросветную и РКИ. Как на
недостаток в работе Преславского с/с мож
но указать на чрезвычайно малый его актив,
вследствие чего часты случаи отрыва просве
щенцев и учащихся от прямой работы для ис
пользования их на технической.
Ячейка КП(б)У
Ячейка КП(б)У является высшим контро
лирующим и направляющим органом. Коли
чество членов Преславской партячейки – 15.
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Обществ[енные] организации
Осоавиахим
Осоавиахим, насчитывающий 365 членов.
Особенностью этой организации в Преславе яв
ляется то, что она более, чем в других селах, снаб
жена активными и высококвалифицированными
силами в лице преподавателей естественнонаучных дисциплин п/т., агротехн. и семилетки,
учащих и учащихся названных учебных заве
дений, а также инструкторов по военному обу
чению, резервистов из комсостава и сельского
актива. К услугам яч. Осоавиахим находится
физико-химический кабинет п/т.
МОПР
МОПР. Он насчитывает 150 членов. И эта
организация имеет здесь благоприятную поч
ву ввиду наличия большого количества уча
щих и учащихся, а также и политэмигрантов
из Болгарии [...].
ОДН
ОДН заботится о точном установле
нии числа неграмотных и малограмотных от
7 до 36 лет и ликвидации неграмотности и
малограмотности. Число ликвидированных
неграмотных и малограмотных [...].
Друзья детей
Друзья детей. Насчитывает 140 членов.
Удельный вес ее невелик. Возможно, что с лик
видацией беспризорности и отменой положения
о патронированных детях Д. Д. исчезнет.
Красный крест
Красный крест объединяет собой 78 чле
нов. Цель его – улучшение условий здраво
охранения трудящихся, подача своевременной
медицинской помощи в известных случаях,
а также быть резервом для государства в
нужных случаях.
Укравтодор
Укравтодор. Организован в 1930 г. Цель
его – улучшить условия связи Преслава с
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Заключение
В конце своей работы нам бы хотелось бро
сить ретроспективный взгляд на сказанное и
спросить себя: [...] что предстоит [Преславу] в
будущем? На эти вопросы мы имеем основа
ния дать следующие ответы:
1. Социальные отношения на селе вообще –
в том числе и Преславе, конечно, изменились
до основания: правившие классы окончатель
но потеряли свою власть, которая перешла к
рабочим и трудящимся крестьянским массам.

2. Все богатства, бывшие орудием эксплу
атации, от помещиков и кулаков перешли к
законным их владельцам – трудовому и объе
диненному крестьянству.
3. Право ковать, устраивать свою жизнь при
надлежит уже самому трудящемуся и коллекти
визированному крестьянству [...].
4. Экономическое и культурное развитие
трудящихся организованных крестьянских масс
пошло по совершенно новым путям и методам,
неизвестным до сих пор человечеству [...].

Приложение
Данные бурения артезианского колодца в с. Преславе в 1929 г. с 22/VІІІ по 26/ХІ
Наименование пород

Глубина

Дата

Чернозем
Темно-желтая глина
Серый песок с голышом
Серый песок с голышом
Серый сухой песок
Серый сухой песок
Темно-синяя глина
Темно-синяя глина
Темно-синяя глина
Темно-серый песок и
песок серый
Серый песок
Серый песок
Темно-серый песок
Черная глина
Черная глина
Табачный камень
Зеленая глина
Табачный камень
Зеленая глина
Табачный камень
Темно-синяя глина
Темно-синяя глина
Темно-синяя глина
Табачный камень
Табачный камень
Табачный камень

0,50 м
5,42 м
2,7 м
2,53 м
1,54 м
2,81 м
1м
5,83 м
3,17 м

20/Х
21/Х
22/Х
26/Х
// //
// //
27/Х
28/Х
6/ХІ

3+1,50 м

8/ХІ

5,43 м
5,26 м
3,23 м
3,33 м
4,01 м
0,11 м
2,89 м
0,43 м
1,27 м
1,13 м
4,60 м
4,31 м
3,42 м
2,17 м
2,73 м
1,37 м

9/ХІ
11/ХІ
12/ХІ
13/ХІ
14/ХІ
15/ХІ
16/ХІ
23/ХІ
25/ХІ
26/ХІ

Наименование пород
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Дата
1929 г.
22/VIII
//
//
23/VIII
24/VIII
26/VIII
//
27/VIII
28/VIII
29/VIII
30/VIII
31/VIII
2/IX
3/IX
4/IX
5/IX
//
6/IX
//
7/IX
//
15/X
16/X
17/X
18/X
19/X

Глубина

Крепкий камень
0м
Крепкий камень
0м
Крепкий камень
0м
Крепкий камень
0,03 м
Темно-зеленая глина
1,53 м
Табачный камень
0,91 м
Темно-бурая глина
8,53 м
Темно-бурая глина
1,07 м
Темно-бурая глина
2,98 м
Темно-серая глина с про
6,07 м
слойкой мелкого песка
// //
7,88 м
// //
1,07 м
Серый камень
1,11 м
Синяя глина
5,93 м
// //
2,23 м
// //
1,70 м
// //
2,06 м
// //
1,90 м
// //
2,27 м
Черные ракушки
1,07 м
Вода горько-соленая; сила струи – 500 в. в ч.
Примечание:
Работы по бурению были прекращены на
глубине 123,39 м из-за порчи инструментов
бурения. Они будут возобновлены.

С. Ф. Бунтовников
Ф. Е. Креслев
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НЕВІДОМА СПА ДЩИНА РЕПРЕСОВАНОГО
ДОСЛІДНИК А: СТАТТЯ ЯКОВА РИЖЕНК А
«УКРАЇНСЬКІ СКРИНІ»
Богдан Сауляк
УДК 930.25:39(477)(092)Я.Риженко

ни. На особливу увагу заслуговують його на
рис з історії Полтавського краєзнавчого музею
та путівники по виставках, що проходили на
базі установи наприкінці 1920‑х років, з історії
гончарства, килимарства та шиття на Полтав
щині [3, с. 246].
Вирізняючись активною громадянською
позицією, учений потрапив до «поля зору»
спецслужб, і 6 березня 1931 року його було за
арештовано за звинуваченням у антирадянсь
кій діяльності. Йому було приписано участь у
місцевій філії контрреволюційної організації
«Український національний центр», а 21 лютого
1932 року винесено вирок про виселення з Украї
ни та заборону проживати на її території протя
гом трьох років. Неодноразові спроби вченого
зняти судимість і повернутися з м. Астрахані до
України не мали успіху, і 29 травня 1974 року
він помер у засланні [4, с. 492–493].
На жаль, праця дослідника на ниві етно
графії була досить короткою. Попри це, Яків
Омелянович Риженко зумів залишити після
себе значний науковий доробок, частина якого
досі чекає на видавця. Зокрема, ґрунтовною
неопублікованою розвідкою вченого є стаття
«Українські скрині», що зберігається в Архів
них наукових фондах рукописів і фонозаписів
Інституту мистецтвознавства, фольклорис
тики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України [1]. Зусиллями співробітників цьо
го підрозділу праця Я. Риженка друкується
вперше на сторінках фахового видання.
Стаття «Українські скрині», що зберіга
ється в архівному фонді, – це машинопис з
рукописними правками олівцем. Точна дата
її написання невідома, проте, ґрунтуючись на
біографічних відомостях про дослідника та ін
формації, уміщеній у тексті, припускаємо, що
матеріал було підготовлено 1930 року, імовір
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Період кінця 1920‑х – початку 1930‑х ро
ків відомий в історії України як час масо
вих сталінських репресій проти інтелігенції.
У цей проміжок політичних переслідувань
зазнало багато визначних діячів української
науки, освіти та культури, у тому числі й ко
горта талановитих етнологів. Вони залишили
по собі значний науковий доробок, части
на якого, зберігаючись у вигляді чернеток,
навіть сьогодні невідома для дослідників і
широкого загалу. Зокрема, для вітчизняних
народознавців досі мало знаною є спадщина
репресованого українського вченого Якова
Омеляновича Риженка.
Серед біографічних даних етнографа вио
кремимо лише найвизначніші етапи. Відомо,
що Яків Омелянович народився 13 листопада
1892 року на хуторі біля с. Пустовійтове (нині
Глобинського р‑ну Полтавської обл.) [2]. На
вчався в початковій школі та педагогічному
училищі, потім – у вечірньому університеті
імені Шанявського в Москві. У 1926 році він
вступив до аспірантури при кафедрі історії
української культури академіка Д. Багалія,
яку успішно закінчив, захистивши 1929 року
дисертацію [4, с. 490].
Найбільш плідний період діяльності Яко
ва Омеляновича був пов’язаний з роботою
в Полтавському краєзнавчому музеї. Почи
наючи з 1923 року і аж до 1931 року Я. Ри
женко працював над наповненням, попу
ляризацією і реорганізацією експозиції та
фондів музею. У 1926–1927 роках під його
керівництвом було здійснено комплексне
етнографічне дослідження Опішнянського
району. У 1927–1930 роках ним було опублі
ковано низку праць, що торкалися різних ас
пектів кустарно-ремісничої промисловості та
побутово-етнографічної специфіки Полтавщи
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та інструментами маляра. Однак такі додатки
були втрачені. Проте відсутність деяких еле
ментів наукового апарату не применшує цін
ність статті Я. Риженка, що є оригінальним
етнографічним дослідженням, де розглянуто
історію, технологію виготовлення скринь, при
ділено увагу їхньому місцю в житті україн
ського селянства. Далі публікуємо текст
машинопису зі збереженням авторської струк
тури, орфографії та оформлення.

1. Архівні наукові фонди рукописів і фоно
записів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України, ф. 1–4, од. зб. 319, 34 арк.
2. Білокінь С. І. Риженко Яків Омелянович //
Українська радянська енциклопедія. – Київ,
1983. – Т. 9. – С. 367.

3. Нестуля О. О. Життєвими шляхами вченого
(Я. О. Риженко) // Репресоване краєзнавство (20–
30 роки). – Київ, 1991. – С. 244–249.
4. Нестуля О. О. Риженко Яків Омелянович //
Реабілітовані історією. Полтавська область. –
Київ ; Полтава, 2007. – Кн. 5. – С. 489–493.
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но, для публікації у виданні «Етнографічний
вісник», з редакцією якого Яків Омелянович
почав співпрацювати 1929 року. На жаль,
текст статті є неповним, оскільки відсутні спи
сок використаної літератури та значна частина
покликань, які дослідник, вочевидь, не встиг
доопрацювати. В оригінальному варіанті пра
ці, про що свідчать деякі позатекстові комен
тарі, передбачалася наявність ілюстрацій із
зафіксованими унікальними зразками скринь

УКРАЇНСЬКІ СКРИНІ

Яків Риженко

В українській етнографії питанню вивчення
скринь не приділено належної уваги. У славно
звісній праці Ф. К. Вовка «Этнографические
особенности украинского народа» скриням
одведено кілька рядків. У «Трудах экспедиции
П. Чубинского» про скрині згадується лише
принагідно.
Отже, на нашу думку, це питання заслу
говує на більшу увагу. Протягом довгих віків
скриня була необхідною приналежністю на
родного побуту. За цей час вона набрала ори
гінальних властивостей так своєю формою,
як особливо мистецьким приоздобленням,
малодослідженим, як і загалом усе мистецтво
народнє.
У буйному темпі життя сьогочасного скри
ня зовсім зникає; через кілька років її можна
буде стріти лише серед збірок музейних. Тому
ми й поклали собі зібрати не посередньо з на

родніх гущ так речові матеріали, як і відомості
про скрині, і це все подати в цій роботі.
Ми свідомі, що робота наша далеко непов
на, що в ній є чимало огріхів і прогалин, але ми
подаємо, що маємо, і цим проторуємо шляхи
для подальших дослідів.
У своїй роботі ми скористали матеріали, зіб
рані нами під час етнографічних подорожів по
Україні, записів студентів Полтавського техні
куму кустарної промисловости, кореспондентів
Полтавського державного музею, а особливо –
записи членів Хорольського краєзнавчого гурт
ка. Всім їм ми складаємо свою глибоку подяку.
Значну допомогу авторові подали: худож
ник Д. І. Ангельський, що артистично вико
нав так графічні, як і поліхромні малюнки,
та етнограф А. І. Онищук своїми авторитет
ними вказівками та порадами. Вважаємо за
приємний обов’язок скласти і їм свою най
глибшу подяку.
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валося жлукто, для сала – бодні, для збіж
жя – куфи.
Розвиток господарчих форм та народної
техніки неминуче впливали на застосування
в побуті більш доскональних речей. Поруч з
ними з’явилася і скриня сучасного типу, що
довгий час існувала поруч бодні. Чубинський
говорить, що скриня в багатьох місцях Украї
ни заміняється боднею, особливо серед мало
заможніх селян 1.
Перші здибані нами писані відомості про
побутове вживання скрині й бодні належать
до XV ст. В уставній грамоті короля Казимі
ра мешканцям м. Полоцького 1456 говориться:
«...а дали бы им тую скрыню под чотырма клю
чами, где тая помочь маетъ збирана быть, бояр
ский ключъ, а мъстскій ключъ, а дворянській
ключъ, а съ посольства ключъ, ажъ бы тые
одинъ безъ другого до скрыни не ходили...» 2.
Пізніше, в актах XVI ст., скриня і бодня
згадуються частіше. Так, в книзі городській
луцькій стріваємо: «...показувал нам скрынку и
бодню разбитую и поламаную <...> а з бодни
взято: плахотъ две, сорочокъ пять, полотна ло
кот тридцать». В другім місці: «...взято бодню з
білим платем (плахти, сорочки, полотно)» 3.
Серед майна жидичінського монастиря
стріваємо: «...тые вси [листи. – Я. Р.] одни в
скрини, другие в бодни <...> зостали» 4.
В актових книгах полтавського городового
уряду під роком 1665 стріваємо записа кри
мінальної справи про пограбування в дорозі
скрині полтавського крамаря 5.
У тих же таки актових книгах під роком
1666 вміщено другого запису криміналь
ної справи про пограбування в коморі скрині
полтавського мешканця Яреми Василенка.
Зі справи довідуємося, що челядник Яре
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І
У розгляді кожного питання, а тим паче пи
тання з культури, так природньо стає і висува
ється на плян передній його історична аналіза.
Цілком натурально і нам насамперед необхід
но зупинитися на історії побутового вживання
скрині на Україні.
З матеріалів речових, як і з джерел писа
них, ми довідуємося, що на Україні здавна
було відомо і широко вживано два типи скри
ні – власно скриня, що своїм типом подібна до
сучасного сундука, і бодня, або кубло, – тип
довбаної діжички з накривкою та пристроєм
для замикання.
Перед нами стає питання: який з оцих двох
типів старіший. Для його розв’язання слід у
першу чергу вдатися до самих речових мате
ріялів та умов їх появлення. Побутове ото
чення кожного народу на певному ступні його
розвитку виникає не посередньо з тих госпо
дарчих форм, в яких живе нарід. Від цього
головного чиннику залежить і функційна роля
тої чи іншої речі в побуті.
Скриня як сховище найбільш коштовних ре
чей, безперечно, мусіла з’явитися давно. В умо
вах нескладних господарчих форм і примітивної
техніки, безперечно, швидше могла з’явитися
довбанка, аніж скриня типу сундука, що потрі
бувала і більш доскональної техніки і, в певній
мірі, обробленого матеріялу. Аналіза побутового
оточення народів примітивної культури ствер
джує факти широкого застосування речей дов
баних, що простягається аж до поховання мерців
у довбаних колодах. Не випадково ми стріваємо
ще й нині скрині типу довбанки серед мордов
ського населення, людности Чудь, Воді і т. д.
За умов перебування коштовних речей у
примітивному житлі, де можлива й вогкість,
і заливання водою, довбанка мусіла бути річ
чю незамінною.
Таким чином, треба гадати, що на Україні,
як і в інших народів, первісним типом сховища
для жіночих речей, безперечно, була довбанка.
Але довбані речі, близькі своєю формою до
бодні, здавна мали на Україні й іншу функцій
ну ролю: для зоління полотен та білизни вжи

Чубинский. Труды... – С. 384.
Акты з Зап. Рос. – Т. 1. – С. 72.
3
Словник старо-укр. мови. – Т. 1. – Вип. 1. –
С. 114, комісії істор. словника укр. мови ВУАН від
ред. проф. Тимченка.
4
Арх. Юг.-Зап. Рос. – Т. 1. – Вип. 1 – С. 26.
5
Акт. книги полт. город. уряду XVII в. –
Вип. 1. – С. 32.
1
2
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сокой коштовности, що їх навіть заможні люди
тримали лише для урочистих випадків.
Другий документ XVIII ст., що є в полі на
шого зору, то реєстр речей, відданих за нака
зом генерального суду бунчуковим товаришом
Федором Чайченком сотникові новомлинсь
кому Івану Шашкевичові в році 1734. Тут
поруч з іншими речами записано й «скриню
большую, зелезом окованую, цена оной пять
рублей» 9. Це єдиний документ, що подає нам
хоч будь-якого опису скрині та зазначає її гро
шову вартість.
ІІ
Вживана з давніх-давень для схоронення
переважно білизни, полотен, одягу й прикрас,
скриня була й є невід’ємною власністю жінки.
В родинах, де є мати й доросла донька або све
круха й невістка, кожна з них має свою скри
ню, де хорониться лише її добро. Таке право
української жінки на скриню та речі з поса
гу, що в ній зберігаються, міцно побудовано
на народних звичаєвих нормах. Навіть після
смерти жінки, коли вона не полишила дітей,
у разі претензій скриня з посагом, як і весь
інший посаг – худоба, земля, поверталися її
батьківській родині. П. Чубинський говорить:
«у звичаях українців прийнято так: коли дів
чина виходить заміж і, поживши з чоловіком
рік-два, вмірає, не полишивши після себе ді
тей, тоді батьки померлої вимагають у зятя по
вернення всього того майна, що було дане за їх
донькою в посаг» 10. Нижче П. П. Чубинський
одзначає, що власно посаг і складала скриня 11.
Цілком аналогічне явище стріваємо і в ін
ших народів, але найяскравіших правових
норм воно набрало в Німеччині. Там, за англосаксонським правом, жінка здавна являється
єдиним і неподільним власником скрині та
майна, що в ній є 12.

Там само. – С. 73.
7
Бытовая малор. обстановка в докум. XVII–
XVIII ст. К. С., 1887, Х. – С. 338.
8
Там само. – С. 343, 344, 346 і 347.

Там само. – С. 356.
Чубинський П. П. Труды... – Т. VI. – С. 54.
11
Там само. – С. 55.
12
O. Schrader. Realbescikon der I ndogermanisihen
A‑K. – С. 590–591.
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ми Василенка, прибравши ключа до комори,
«... выкрав скрыню, в котрей было жупанов
три фалендитовых и курта жоночая, плахот
две и платя жоночого повно...» 6.
Поруч із цим стріваємо скрині і в реєстрі
майна якоїсь «Тетяни Оръшковни», що його
була забрала, а потім повернула старшина нов
городська 7.
Значно просторіше про скрині та їх уживан
ня згадано в реєстрі майна якогось небіжчика
«Никиты Потаповича», списаного року 1719.
Щоб дати уявлення про вживання скрині в
багатій міщанській родині XVIII ст., ми дозво
лимо собі подати ті місця реєстру, де згадується
скриня, повністю: «...в склепу, в скрыне вели
кой шкатулка, а в той шкатуле вынашлося сре
бра штук толко (кількість срібла не позначено);
скрыня великая една, в которой и шкатулка з
грошми вложена есть; в той же скрыне полотна
ткацького благо штук восем. В той скрыне кун
туш феялковый, белками подшытій, женский 1.
Там же в склепу в скрине меншой: килим про
стой украинский 1, кошуль женских с подстав
ками 10, ручник простый 1, в другом звязку
кошуль женских же с подставками 9, в третем
звязку кошуль мужских пар 6, полог 1, обрус
тонкий полский 1, обрус простый 1, з тоеи‑ж
скрыне до столов взяли обрусов 5».
Опріч згаданих, у реєстр занесено ще й
скриню в кімнаті, повну всякого добра, а між
ним «паперок имберу, серпанков два, наметок
две простых, цукру голова целая, еще наметок
четыре, фунт перцу, наметка полотна простого,
хусток две, веделки одне, убране суконое» 8.
З докладного реєстру речей, переховуваних
у скринях, ми бачимо, в ті часи, як і пізніше,
скриня була головним сховищем для коштовних
речей. Поруч з убранням, полотнами, рушни
ками тощо в скринях зберігаються й такі речі,
як инбир, цукор, перець. Це на той час речі ви

9

6

10
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За народнім звичаєм посаг з’являється мі
рилом оцінки властивостей дівчини: її праце
здатності, господарчих нахилів тощо. Тому
кожна мати, як і сама дівчина, прагнули того,
щоб надбати в скриню якомога більше і, як
розповідала нам одна жінка, «не осоромитися
перед людьми». Коли дівчині минали 15 ро
ків, батько придбавав скриню, а мати та й
сама донька вже дбали в неї. «Тепер, – каже
мати, – вона в нас на сім’ю не робітниця, хай
дбає на себе». У крайніх випадках, коли вбога
родина не могла придбати скриню завчасно,
її купували перед відданням, але добро дбало
ся хоч в скриню матері. Віддатися без скрині
було соромом і для родини, і для самої дівчини.

Після певного «торгу» молодий давав ви
куп, брат злазив із скрині, а бояри починали її
виносити на воза 16.
Але скриню виносить не просто: зпершу
один з бояр зачіпає за дужку скрині вишива
ною хусткою і тягне її до порога; інші, звичай
но, йому допомагають. В одвірках скриня за
стряє..., бояри силкуються витягти, але вона не
пролазить, тому просять «підмазати». Батько
молодої частує, і скриня просовується в сіни.
В сінях повторюється та ж історія, і так бояри
частуються, аж доки скриня не опиниться на
возі. Перед тим як ставити скриню, мати моло
дої обсипає воза житом. На возі скриню зараз
же накривають чистою накидкою або кили
мом, щоб «не була гола», а потім уже зверху
складають на неї постіль, рядна, мішки, одежу
тощо. Зверху кладуть хліб із сіллю.
На спорудженого так воза сідають бояри,
дружки, світилки, свашки і після частувань та
всяких хороших побажань вирушають у дорогу.
Виїжджаючи з двору, співають:
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Да чого ти, Марусе, без кубла (скрині).
Да чи ти кудельки не скубла,
Да чи тобі матінька не давала,
Да чи тебе охота не брала 13.

Запитують на весіллі дружки дівчину, що
віддається без скрині.
В українському весільному ритуалі скрині
відводиться не останнє місце. Від молодої до
молодого посаг завжди перевозили в присут
ности значної кількости людей та з виконан
ням низки ритуальних дій.
На другий день весілля бояри та дружки
молодого споруджували воза і їхали до батьків
молодої за скринею. Віз або ж сани обов’язково
вмощували житною соломою. Уїхавши у двір мо
лодої, бояри йшли в хату, щоб скриню брати, але
тим часом брат молодої злазив на скриню з кій
ком і, не пускаючи бояр до скрині, приспівував.
– Ой зятю, зятю хороший,
Не віддамо скрині без грошей 14...
Або: – Ой зятю, зятю хороший,
Не віддамо скрині без грошей,
У мене скриня новенька,
У мене сестриця рідненька 15.

– Ой ви, вороги, не переходьте дороги,
Нехай перейде родина,
Щоб наша була дорога щаслива 17.
Вар. 1. – Нехай перейде родина,
Щоб нам хортуна служила 18.
Вар. 2. – Щоб наша дорога не курилась,
Щоб наша (ім’я молодої) не журилась 19.

Ті ж, що полишилися в дворі батьків моло
дої, після від’їзду скрині співають:
– Скриня ж наша та березова,
Куди ж вона та повезена,
Чи в ліс, чи в діброву,
Чи до свекра в комору? 20
Вар. Скриня ж наша та горіхова,
Куди ж вона та поїхала? 21

Порівн. у O. Kolberg: Rokneie. – Т. 1. – С. 268.
Записав Горбенко в х. Демина-Балка на Хорольщині.
18
Записав Каян у с. Андрієвці на Хорольщині.
19
Записав В. С. Цушкевич у м. Хоролі та Багно
у с. Мелюшках.
20
Записала Г. Крамарева у м. Решетилівці на
Полтавщині.
21
Записала П. Йосипенкова в Решетилівці.
16

17

Амвр. Метлинский. Народн. Южно-русск.
песни. – К., 1854. – С. 213.
14
Записали у м. Хоролі В. С. Цішкевич, у с. Милюшках на Хорольщині – Багно.
15
Записав І. І. Семенюта в х. Бутовцях на Хорольщині.
13
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Тим часом дружки молодої, вдаючись до
матері, співають:

А молодого коник вороненький,
Перескоче гай зелененький.
Ми їхали облугами,
Сірими волами,
Сірі воли притомилися,
Ми з скринею забарилися 26.
– А (прізвище батька молодої)
				
обікрадено,
Та до (прізвище батька молодого)
				
попроваджено,
І скриньку й постільку,
І (ім’я молодої) дівку 27.
– У дядька ворота впали,
А ми в свата дочку вкрали,
І скриньку, й постільку,
І хорошу дівку 28.
– Що у неньки та полегшало,
У коморі та поменшало,
А у свахи та погіршало,
Що в коморі та побільшало,
І скринька, й постілька,
Ще й молода дівка 29.
– Вийде, матінко, подивися,
Що тобі бояре привезли.
Привезли скриню із замком,
Молоду невістку із вінком 30.

– Дай мені, мамо, скриню й на скриню і
доленьку щасливу,
– Ой дала я тобі скриню й долю щасливу,
ще й добру порадоньку.
Порадю тобі, доненько, як свекрусі годити.
Держи, доненько, чисту світлоньку і
рушник на кілочку;
Свекруха вийде та й умиється,
Рушничок візьме та й утреться,
Тоді до тебе, доненько, ласкаво обізветься 22.
У дорозі, як везуть скриню, крім інших пі
сень з весільного репертуару, співають:
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– Ой кони, кони ведмеді,
Чи чуєте ви силу,
Чи довезете княгиню,
І скриньку й постільку,
Щей молоду дівку? 23

Або: – Ой кони, кони ведмеді,
Чи чуєте ви силу,
Чи довезете скриню,
Через тую гіроньку крутую,
Через тую річеньку биструю,
В тую світлицю новую? 24

У дворі віз із скринею стараються постави
ти так, щоб вона обов’язково замком стала до
дверей хати, бо в противнім разі молода недов
го буде жити в цім дворі 31.
Поставивши воза на місце, коні розпря
гають, а потім здіймають з нього постіль, оде
жу, скриню і все це переносять у комору, хижку
або в хату. Скриню зараз же знову накривають.

У дворі молодого поїзд зі скринею чекають:
збіраються люди, влаштовується музика, а на
самих воротях в усю широчину накладають со
ломи і в мент наближення поїзду запалюють,
щоб він обов’язково проїхав через огонь 25.
Уїхавши в двір молодого, поїжджани спі
вають:
– Ми їхали низом, низом,
Закидана дорога хмизом,

[Посилання відсутнє]. – Ред.
[Посилання відсутнє]. – Ред.
28
Записав І. Семенюта в х. Бутівці на Хорольщині.
29
Записав Шевченко в с. Тубайцях на Хорольщині.
30
Записала Т. Фесенкова в с. Сверидівці на
Лохвиччині.
31
Власні записи в різних місцевостях Полтавщини: повідомлення Вітряка із с. Потьки на Хорольщині.
26

Записала Т. Мих в Санджарах на Полтавщині.
23
Записав Горбенко в х. Демина-Балка.
24
Записав В. Олексієнко в х. Козубівка на Хорольщині.
25
Особисті спостереження автора, повідом
лення М. Блохиної з Решетилівки, З. Ярошенкової із с. Кишінки на Кремінчужчині, Т. Демидіон
з м. Нова-Басань на Ніжинщині, В. Бабенко.
Очерк Нар. быта Екатер. края. – С. 99. Чубінський.
Труды. – С. 591–669.
22

27
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– Ні клеті, ні поветі
Нейдзе кубла дзеті – співають на біло
руськім весіллі, коли у молодого обхідчаста
хата (Шейн, т. І, п. ІІ, ст. 309).
ІІІ
На Україні з давніх-давень відомо два типи
скринь, уживаних широким суспільством.
Перший і напевне найдавніший бодня 37 – не
висока діжечка типу діжі, або довбана, або
складена з клепок на обручах, з приладженою
до неї накривкою та пристроєм для замикання.
На Україні бодня здебільшого загубила
своє первісне призначення, але ще й нині ши
роко відома як посудина для тримання сала,
пшона, солі або гречаного борошна. Анало
гічні до бодні формою стріваємо на Україні
дерев’яні довбані вироби: для меду – липів
ки, для зоління полотен – жлукта, для збіж
жя – куфи. Одже, у деяких місцевостях, якось Полісся та Чернігівщина, бодня ще й нині
вживається як сховище для жіночих речей 38.
Щоб дати уявлення про таку бодню, ми дозво
лимо собі повністю подати її описа, складеного
Ф. К. Вовком для Державного руского музею
в Ленінграді: «№ 3548-10. а, в, с, d. Бодня
помещение для хранения приданного невесты:
а) ушат из сосновых клепок с деревян. обру
чами, высота 0,48 м, диам. 0,46 м; в) крышка
плоская с ручкой, ушком посередине; с) планка
дерев., вкладывается в ушки ушата с круглым
отверстием на одном конце; d) замок медный
висячий с медным ключом (с. Псаровка, Кро
левецкий уезд Черниговской губ.)».
У деяких місцевостях України, зокрема
на Чернігівщині, бодня має назву «кубло» 39
(с. Козел Чернігівського р‑ну та інші). Така

Чубинський П. Труды... – Т. VII. – С. 383.
33
Этнографическое обозрение. – Кн. 47. –
С. 121.
34
Русов М. Поселение и постройки крестьян
Полт. губ. Труды Харьковск. предв. ком. по устр.
XII Арх. Съезда. – С. 110.
35
Пор.: Kolberg О. Rokneie. – С. 1, с. 58.
36
Власні записи. Повідомлення Д. Ярошенка із
с. Комиші на Полтавщині.

Слово «б дънь» за Berneceriam, це слово
слов’янами позичено з германського «budin»,
а останніми – з лат. «butina».
38
Власні записи на Чернігівщині. Листовне повідомлення П. М. Жолтовського за його спостереження в Олевськім районі на Коростенщині.
39
За Срезневським «къвьль» – коблъ –
кобелъ – корець – ковш – давня слав’янська міра.
(Материалы для словаря древне-русского языка. –
Т. 1. – С. 1388–89).
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Вище ми говорили, що скриня в головнім
своїм призначенні править за сховище для різ
ного жіночого добра, а через те її здебільшого
й тримають в коморі.
Треба гадати, що звичай тримати скриню
саме в коморі набрав був дуже широкого роз
повсюдження; недаремно бо його так широко
відбито у весільно-пісенній творчості, неда
ремно на його звернули увагу й дослідники
народнього побуту. Так, П. П. Чубинський
одзначає: «Комора заменяет собою кладовую:
тут стоит скрыня на колесах, запертая висячим
замком» 32. А. Шарко у своїй праці «Мало
российское жилище» зазначає, що «в коморе
стоят скрыни – высокие сундуки на колесах,
наполненные принадлежностями одежды буд
ничной и праздничной» 33. На тримання скрині
в коморі вказує й М. Русов 34. Але нам неодно
разово доводилося спостерігати, що скриня з
добром тримається й у хаті. Тут їй одводиться
місце поруч столу або в головах ліжка 35. До
сить часто, особливо в родинах убогих, скриня
править за стіл.
Скриню, як і все, що в ній хоронить
ся, господиня оберігає особливо ретельно:
до скрині, опріч неї, ніхто не має доступу;
боючись різних уроків, господиня завжди
тримає скриню замкненою і обов’язково, де
б вона не стояла, прикритою накидкою або
килимом. Коли ж скриню відчиняють, то в
неї нікому, а надто чужим, не можна загля
дати, а тим паче над нею чи біля неї позіха
ти, поїсти 36, бо в противному разі в скрині
заведуться шашелі, а в добрі міль. Звичай
тримати скрині в коморах властивий не лише
українцям. Його дотримуються подекуди
поляки, руські, білоруси.

37
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назва в певній мірі наближає річ до цілком
аналогічної речі – «кубло», «кубел», широко
вживаної в білорусів ще й нині.
Наук. співробітник Державного руського
музею Г. Я. Дуісбург нас ласкаво повідомила,
що їй нещодавно доводилося стрівати кубли
у багатьох родинах с. Убібатьки Бубруйсь
кої округи. Такі ж відомості ласкаво подав
О. К. Скрутовський за інші місцевості Білору
сії. З документів речових нам доводилося ба
чити кубел білоруський, добутий для Етногра
фічного відділу Державного руського музею
у с. Чучевичі Мозирського пов. на Менщині
(світл. № 2). Це злегка конусоподібна діжка,
зроблена із соснових клепок, на лозових об
ручах, з дном, уставленим в утори; височина
0,68 м, діам. дна 0,69 м, діам. зверху 0,56 м.
Зверху дві супротивні клепки піднесено на
11 см; ці піднесення творять «вуха», в яких
прорізано чотирикутні дірки для заволічки.
Кубел закривається віком, що складається
з дерев’яного кружка, зробленого з луб’яну
обичайку. Замикається кубел заволічкою
(дерев’яна плисковата палічка, довжиною тро
хи більша діам. кубла), яка продівається крізь
вуха кубла і таким чином сягає через діам.
віка. На один кінець заволічки вішають замок.
Про вигляд кубла та його побутове уживан
ня нині дещо знаходимо у роботі О. В. ВоукаЛевановіча. Він каже: «Усяж лепшая адзе
жа на святы дзень і у госці ховаецца альбо у
скрыні (сундуку), альбо у кубле – высокай
дзежцы, зробленай з цэльнага грубого дзе
рева» 40. Як бачимо, в Білорусії схоронився в
ужитку ще давніший тип кубла – довбанка.
Кубло, подібно українській скрині, знайшло
свій широкій одбиток у білоруськім пісенновесільним репертуарі. Ось дещо з таких пісень:

Кубличік трубычік готую
(с. Маделіно-Вороново, Вітебск. губ.) 41.
Цяпер, матка, повечеряем,
Цяпер, матка, да подзелімся:
Табе хатка уся і коморка,
А мне кубел трубок і короука 42.
Ця пісня дуже споріднена з такою весіль
ною піснею, записаною у с. Бакаях на Полтав
щині:
– Ой уже, ненько, вже не раненько,
Пора нам ділитись;
Тобі хижичка та одвірочка,
Мені скриночка та сорочички;
Тобі несенько все старесеньке,
Мені молодій все новесеньке 43.
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Ще ближче стоїть така весільна пісня:
– Давай, мати, вечеряти,
По вечері поділемося.
Ходім, мати, у комору,
Поділем добро з тобою.
Тобі, мати, нити і сердечко,
Мені давай полотенечко;
Мені, мати, скрині та перини,
Тобі, мати, горох-горохвини;
Тобі, мати, новиї дойниці,
Мені давай рябиї телиці,
Тобі, мати, новиї обори,
Мені давай рябиї корови,
Тобі, мати, порожнії бодні,
Мені давай тільки довезти (коні) 44.

Опріч давних уже білоруських пісень, куб
ло згадується ще й у такій пісні, записаній у
с. Дворці кол. Рогачівського пов. на Могилів
щині.
Стукнуло, грукнуло на дворе:
– Да поглядзі, мамочко, ті ні по мяне.

Села сябе Матрунька за стол,
За поуным кубком за віном:
– Даруй міне, матухна, чим хочеш.
– Дарую, дочушка, дарую,

Шейн Л. В. Материалы для изучения быта и
языка русского населения...
42
Там само. – С. 309.
43
Записала Пріся Мандичева.
44
Метлинский А. Народн. Южно-русск. песни. – Киев, 1854. – С. 212–213.
41

Воувк-Леванович. Важнейшыя рысы гаворкі
вескі Татарковічы і гаворок навкольных весак. –
Менск, 1928. – С. 30.
40
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– А по тебе, дочушко, по тябе.
– Готуй, мамочко, кублік мне 45.

Опріч Мордви цілком тотожні речі стрі
ваємо й у Марі. В Етнографічнім відділі Дер
жавного руського музею хорониться марійська
липова довбанка, придбана С. Е. Бломквіст
року 1928 у с. Мішкіно Барського кантону
Башкирської АСРР. Своєю конструкцією
вона нічим не різниться від мордовських «парі»
і має лише ту незначну одміну, що накривка
тут своїми зарізами входить у довбанку, а не
надівається обичайкою зверху, як то ми мали в
мордовських «парі».
Як і в Мордви, довбанка марійська вжи
вається виключно для жіночого майна. Але
скриня типу бодні відома й іншим племенам
фіноугрів. Так, у збірках руського музею хо
рониться «Puisi», «puini», вживана як схови
ще для жіночого майна у Іжор. Це діжечка на
трьох невисоких ніжках, утворених продов
женням клепок. Діжечку зроблено із сосно
вих клепок на обручах, височ. 0,57 м, діам.
0,65 м. Підвищення двох супротивних кле
пок утворює вушка, в яких зроблено прорізи
для закладання падовки, що її нерухомо на
бито на кругле віко через увесь діаметр. Коли
віко закрити, паличка одним своїм кінцем за
ходить у проріз вуха, а другим щільно при
стає до протилежного вуха і замикається за
петлю, що проходить од палички крізь про
різи вуха 48 (світл. 8).
Ми зупинилися більш докладно на пере
лікові відомого нам матеріялу, щоб довести,
оскілько сховище типу бодні широко розпов
сюджено не лише серед слов’янських, а й ін
ших народів. Обминаючи питання про впливи
і взаємовпливи, ми з певністю можемо висуну
ти твердження, що сховище для жіночих речей
типу довбанки було властиве всім народам,
що жили в певних географічних та економіч
них умовах. Пізніше, коли скриня іншого типу
увійшла в побут народній, довбанка-бодня на
більшій частині України посіла іншу ролю, але
де-не-де ще й нині поруч із скринею ужива
ються маленькі боденьки, що їх використову
ється для схоронення дівочих прикрас. Таку
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Але сховище типу бодні від слов’янських
народів переходить до фіноугрів і тут так само
зазнає значного поширення. Крім свідчень лі
тературних 46, за уживання такого типу сховищ
у фіноугрів говорять і матеріали речові. Се
ред збірок Центрального музею народознав
ства нам доводилося бачити дві мордовських
«парі», що своєю конструкцією дуже набли
жаються до бодень та довбаних «кублів». Це
липові довбанки ціліндрійної форми, височи
ною 0,65–0,75 м, діам. 0,42–0,45 м, з дном,
уставленим в упори, та з накривкою, що яв
ляє кружок, вроблений в обичайку. Для того
щоб «парі» можна було замикати, до них на
прибоях прироблено залізні шпуги, що переся
гають від одного прибоя до другого через діа
метр накривки. Обидві «парі» приоздоблено
різбляним геометрійним орнаментом. На одній
стоїть дата «1799» (світл. 3–4). Цілком анало
гічний екземпляр ми стріли в збірках Етногра
фічного відділу Державного руського музею в
Ленінграді, добутий музеєм у ЕРЗЯ (с. Се
ліпей, Сарнскій повіт Пензенської губ.). Він
має лише ту відміну, що його взято в залізні
обручі та оздоблено не різбляним, а розписним
геометрійним орнаментом чорною та червоною
фарбами. Екземпляр датовано 1899 роком
(світл. 5). Як на варіант описаних вище «парі»
Ерзя слід указати на екземпляр, поданий нами
на світл. 6. Тут, як бачимо, замісць залізної
шпуги для замикання вживається дерев’яна
палиця (пікстанка), укріплена на «парі» ремін
ними петлями 47.
Трохи іншої конструкції стріваємо «парі»
у Мордвин на Тамбовщині. Тут так звана
«казнінь парга» зроблена із липового луб’я і
вшита ликом. Замикається, як і попердня, па
лицею на ремінцях (світл. 7).
П. В. Шейн. Ap. cit. – С. 309.
Маркелов М. Мордва. – Москва, 1928. – С. 10.
47
Збірка Етнографічного відділу руського музею. Добуто С. І.  Руденком у с. Ст. Сосни Богорусланського пов.
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не лише слов’янським народам. Серед збірок
Етнографічного відділу Державн. руського
музею ми стріли тотожню скриню у збірках
румунських, де вона має назву Lada (пар. нім.
Lad), близька до описаного типу скриня ес
тонська «Truhi» 53.
Але найбільшого розвитку та поширення
набула на Україні скриня другого типу, що на
її розгляді ми й зупинемося більш докладно.
Для виробництва скринь на Україні здав
на вживали переважно мнякі породи дерева:
липу, тополю, березу, іноді вільху та вербу й
дуже рідко сосну. Осику, хоч вона й придатна
для цієї мети, все ж не вживали, бо нарід ува
жає її за дерево нечисте – на ній бо, як існує
народній переказ, повісився був Юда. Але із
згаданих порід дерева найширше була вжива
на липа – вона легка, добре піддається оброб
ці, а головне – її не псує шашель. Опріч того,
одіж, що в ній зберігається, набірає приємних
пахощів. Ці пахощі, за народним поглядом,
обганяють міль.
Говорючи про переважне вживання липо
вого дерева на скрині, слід звернути увагу, що
і в інших народів навіть старий тип скринь –
кубла, парі, бодні – здебільшого вироблялися
з липи. Треба гадати, що таке широке застосу
вання липового дерева саме на скрині поясню
ється справді тим, що воно майже не піддаєть
ся шашелю. Нам доводилося стрівати скрині
сторічної давности, й вони абсолютно не були
шашелем зрушені, в той час як у них же соснові
коліщата були з’їдені вщенть.
Матеріял для виробництва скринь скрин
ники добували тут же на місці, через те й гео
графічне розповсюдження цього виробництва
здебільшого припадало на лісові та лісостепові
місцевості. Винятком були лише криловські
скринники 54, що виробляли скрині з привоз
ного матеріялу, але цьому сприяло те, що Кри
лов стоїть на березі Дніпра – цьому давньому
шляхові лісних сплавів.

ІМ
Ф
Е

боденьку стрів був етнограф А. І. Онищук під
час свого стаціонарного досліду с. Українки на
Київщині.
Другим типом сховища, що певно здавна
існував так у слов’ян, як і в інших народів, була
скриня 49.
На Україні нам відомо два типи вживаних
скринь. Перший з них являє ящик до 1‑го м
довжиною, 0,5 м широчиною та 0,4–0,7 м ви
сочиною на ніжках з горбатим або ж рівним
віком, приладженим до скрині на чопах. Скри
ню будовано так: 4 ніжки, що йдуть зверху до
низу, творять основу скрині; у кожній ніжці
вирізано по два пази, в які загнано одна за
другою подовжні і поперешні дошки. Щоб у
боках не було щілин, дошки між собою також
з’єднано пазами, тобто край нижньої дошки
загострено, а у верхній, що на неї ляже, зроб
лено відповідного вирізу. У ніжках краї дощок
закріплено дерев’яними тигельками. За цим же
принціпом побудовано й віко: у два напівкруг
ло вирізані бочки пазами загнано дошки віка,
що між собою з’єднані або через паз, або ско
шеними краями, одну напущено на другу. Та
кого типу скрині своєю конструкцією вельми
нагадують дерев’яні засіки, вживані на Україні
для збіжжя; у Польщі ж подібного типу скрині
мають назву «sasiek», але польський «sasiek»
має деякі одміни і в своїй конструкції: тут у
ніжки задовбано зверху і внизу подовжню і
поперешню обв’язки, а в них на пазах увігнано
сторчові дошки боків 50. Серед народу україн
ського такого типу скрині найчастіше стріває
мо в Гуцулів. Скрині гуцульські вироблялися
переважно з букового дерева і пишно приоздоб
лювалися різбляним орнаментом 51 (світл. 9).
Звичайна скриня такого типу підносилася на
ніжках см на 10–15; коли ж скриня правила
і за стіл, ніжки у неї робилися значно вищі,
а віко поширювалося до розміру покришки
столу 52. Одже, скрині такого типу властиві
[Посилання відсутнє]. – Ред.
[Посилання відсутнє]. – Ред.
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а то й просто на дворі. Лише восени та зимою
він перебірався для праці в хату, але в цей час
виробництво зводилося до мінімума.
Процес виробу скринь полягає в такому:
спершу скринник ріже дошки, далі пристругує
їх і клеїть, потім зарізує в них осі шипи, піс
ля того складає їх і заклинює шипи і нарешті
прилаштовує дно, колеса, набиває лиштву та
закріплює вугли.
Віко до скрині робиться окремо і прилаш
товується до неї часто аж на ярмаркові (без вік
скрині зручніше перевозити).
Зовнішнім своїм виглядом скриня подібна
ящикові, злегка звуженому в дні. Такого типу
скрині вироблялися майже по всій Україні і
мали здебільшого стандартні розміри. Виміри
кількох десятків скринь із різних місцевостей
України дають нам можливість подати пере
січні розміри скринь двох типів:
1. Скриня більша:
довжина вгорі 1,02 м – 1,04 м
довжина внизу 1,00 – 1,02 м
ширина вгорі 0,68 – 0,70 м
ширини внизу 0,65 – 0,68 м
височина 0,87 – 0,90 м
2. Скриня менша:
довжина вгорі 0,90 м – 0,95 м
довжина внизу 0,85 – 0,93 м
ширина вгорі 0,52 – 0,58 м
ширина внизу 0,51 – 0,54 м
височина 0,79 – 0,82 м.
За термінологією скринників, скрині цих
двох розмірів звуться «паркою». Під час
перевозки на торг їх укладають одна в другу
(впари).
Віко скринь складається з дощок, що
йдуть вподовж скрині і запускаються краями
в пази, видовбані в поперешніх планках, які
собою і в’яжуть віко. Щоб віко щільно нахо
дило на скриню, його з трьох боків обшивають
лиштвою (карнизом). Віко прилаштовується
до скрині прибоями, що кільцем заходить за
залізну скобку, укріплену знутра до тильної
стінки скрині (таблиця 1, малюнок 1‑й), а дру
гим кінцем убивається у дошку віка і там роз
гинаються (таблиця 1, мал. 1 А). Замикають
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Обраховуючи план свого виробництва, ко
жен майстер заздалегідь припасав собі стілько
матеріялу, щоб його цілком вистачило на весь
річний виробничий сезон. Як правило, лісом
запасалися восени, за зиму його пиляли й су
шили з тим, щоб на «гарячий» сезон виробни
цтва, квітень – серпень, він був би остаточно
підготований.
Старі скринники розповідають, що років
сорок тому сотня липових дощок довжиною
3,5–4 арш. і шириною 7–8 верш. обходила
ся собі 20–25 крб. Ці цифри не розбігають
ся й з даними П. Єфіменка, щодо сумських
скринників 55.
Для виробництва скринь кожен майстер
мусів був мати такий струмент:
1. Верстат-стіл або ж ослін на високих ніж
ках для стругання дощок. Коштував од 50 коп.
до 2 крб.
2. Пилку поперечню – 1 крб.
3. Пилку подовжню – 75 коп. – 1 крб.
4. Шершебок – 25 коп.
5. Рубанок одинарний – 30 коп.
6. Рубанок двійник – 75 коп.
7. Фуганок – 1 крб 25 коп.
8. Долото – 25 коп.
9. Стамески – піввершкову та вершкову –
15–25 коп. кожна.
10. Свердельчик (буравчик) – 20 коп.
11. Рейсмус – 15 коп.
12. Наріжник – 15 коп.
13. Молоток – 25 коп.
14. Сокиру – 1 крб 50 коп.
15. Ніж – 25 коп.
Частину струменту, як ось пилки, рубан
ки, фуганки та стамески, скринники купували
переважно на ярмарках у крамарів, а решту за
мовляли місцевим ковалям; дерев’яні ж прила
ди до струменту – станки до пилок, колодочки
до рубанків тощо – виготовляли сами.
Як вище вже було згадано, найінтенсивні
ший сезон виробництва скринь припадав на
літо. У цей час скринник здебільшого провадив
своє виробництво десь під повіткою, у клуні,
55
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губ. Григорій Матвеев Паляничко»; на перед
нім боці серед квітів: «малювала мастерица
Анна Паляничка 1910 года» 56.
У м. Крилові ми натрапили на старого
скринника, що у свій час сам і скрині вироб
ляв, сам їх і розмальовував, – то І. І. Косенко.
Нині він, за браком попиту на мальовані скри
ні, виробляє та розмальовує ліжка.
Для виконання своїх робіт кожен маляр му
сів був мати такий струмент:
1. Шпакля – лопаточкоподібний ножик,
дерев’яний або ж залізний з дерев’яною руч
кою (табл. 3, № 1).
2. Палітра – дерев’яна дощечка розм.
25 × 30 см, в яку вставлено підставку з виріза
ми, щоб класти пензлі (табл. 3, № 2).
3. Набор пензлів різних розмірів (табл. 3,
№ 3).
4. Муштабель – кругла паличка 1 – 1, 25 м
довжиною (табл. 3, № 4).
5. Коробки та мисочки для фарб. Здебіль
шого сюди вживали коробочки з покидьків
(табл. 3, № 5).
6. «Мальчик» – підставка, височиною до
50 см, вживана для утворення схилу скрині під
час її розпису (табл. 3, № 6).
Для розпису скринь малярі вживали такі
фарби: білила, крон, сурик, кіновар, лазур,
геланську сажу, зелень та мумію. Купували їх
переважно сухими, і вже самі виготовляли їх
для вживання.
Щоб приступити до розпису скрині, майс
тер мусів був спочатку проробити деякі підго
товчі роботи. Першою з них була шпагльовка.
Підготувавши з крейди та олії, а для скринь
дешевих – з крейди та клею на воді масу, ма
ляр за допомогою шпаклі замазував на скри
нях усі щілини, сучки, задране лико дерева та
загалом усі ті місця, де помічалися ті, а чи інші
дефекти на дереві. Після шпакльовки скри
ні деякий час сохли, а потім маляр приступав
вже до другого процесу – ґрунтовки. Виро
би коштовні ґрунтували фарбами олійними,
а т. зв. «товар рядовий» – клейовими. Після
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скриню висячим замком за прибої, що з них
один убивається у віко, а другий – у передню
стінку скрині (таблиця 1, мал. 2).
Цілком викінчена скриня, за народною
термінологією, складається с отаких час
тин: 1. Боки передні й задні (табл. 2, мал. 1).
2. Пречілки (табл. 2, № 2). 3. Днище (дно
скрині). 4. Прискринок. 5. Віко. 6. Лиштва
нижня. 7. Лиштва на вікові (карниз). 8. Ряма
з колесами.
Коли дерев’яну роботу викінчено, скриню
починають виковувати. Оковка деяких скринь
обмежується лише тим, що на них набивають
наріжники, тобто вузенькі залізні паски, які
охоплюють кути скрині; іноді ж до наріжни
ків додають ще й залиштовники – короткі за
лізні паски, що укріплюють боки, причілки та
віко вкривають у три, а то й чотири ряди шпуг,
на кути віка набивають широкі, часто фігурні
наріжники, а кути скрині вкривають зверху
до низу залізними подовжніми наріжниками
(табл. 1). Оковку здебільшого провадять самі
ж скринники, використовуючи для цього бля
ху та ковальські цвяхи. Після оковки у т. зв.
білих скринях бляху фарбують чорним кольо
ром і після цього вони йдуть у продаж; інші ж
скрині дальше переходять для розпису.
IV
Серед українських скринників рідко трап
ляються особи, щоб в собі поєднували і
скринника, і маляра. Здебільшого ці галузі
розмежовувалися між різними особами. Там,
де виробництво скринь скупчувалося в руках
підприємця, в нього працювало кілька скрин
ників і кілька малярів. Поодинокі ж скринники
закликали до себе маляра, і той за певну плат
ню розмальовував йому скрині. Але трапляли
ся випадки, коли ролю маляра виконував хтось
із родини скринника. У збірках етнографічного
відділу Державного руського музею є скриня,
добута Ф. К. Вовком у м. Ігрень Ново-Мос
ковського пов. на кол. Катеринославщині, що
її виконано в одній родині. Про те свідчать
такі написи: на прискринку: «містечко Игрень
Новомосковского уезда Екатеринославской
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розписам скринь. В ряді розписів, вживаних
слов’янськими народами, розписи українських
скринь, що до їх художньої вартости, мож
на поставити нарівні з чудовими розписами
руських «короб’їв» та днищ. Отже, між ними
є істотна різниця, так в сюжетах, як і в тех
ніці виконання. В той час, як у руських роз
писах переважає жанрово-побутовий сюжет,
розписи українські переважно будуються на
композиції рослинних елементів. Українські
розписи не знають «деспотизму попередньо
го контура», як то ми стріваємо в деяких роз
писах руських; тут майстер, використовуючи
гаму фарб, умілою рукою виображає квітковорослинні сполучення, перетворюючи в давно
усталену стилістичну форму ті сприйняття, що
непосередньо дає йому оточення. Поклавши в
основу розпису квітку, майстер всеньку свою
композицію спрямовує так, що вона, певни
ми фарбовими сполученнями, не посередньо
й дуже впливала на прийняття глядача. Тут
немає дисонансу кольорів, як немає і окремих
яскравих плям чи контрастових сполучень, але
в той час вся композиція вражає цілісністю і
стрункістю гами, побудованої в таких радісно
яскравих кольорах, що вони, як кажуть селя
ни, «аж очі вбірають».
Многогранні формою, незмірно багаті зміс
том, розписи українських скринь за їх сюже
тами можна розподілити на дві нерівні групи.
Перша, значно більша, обіймає розписи орна
ментальні з рослинно-квітковою композицією
в основі, а друга містить в собі розписи типу
жанрового.
На українських скринях розписи уклада
лися на чільному боці, обох причілках, іноді
на вікові зверху і дуже рідко розмальовувало
ся віко всередині. Як бачимо в усіх випадках
майстер мав у своєму розпорядженні рівну
площину, що до неї й пристосовував відповід
ну декоративну композицію. Виходячи з того,
що скриня своїм чолом у першу чергу мусить
упасти в око глядачеві, майстер на приоздоб
лення саме чола звертав особливу увагу. Тут
він розгортав головну свою композицію, роз
пису з боків приділялася увага другорядна,
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ґрунтовки скрині знову деякий час сохли, а по
тім на них надівали «рубашку», тобто офарбо
вували з усіх боків одною якоюсь фарбою, що,
власне, й було тим тлом, на якому вже маляр
укладав свої орнаментальні композиції. Там,
де виробництво було сконцентровано в руках
підприємця, усі підготовчі роботи: шпакльов
ку, ґрунтовку, як і «надівання рубашки», вико
нували учні або другорядні майстри – «парта
чі». У майстернях поодиноких майстрів всі ці
роботи виконував сам майстер, коли не було
йому допомоги від когось з його родини. Під
готовлені скрині ставили на кілька день, щоб
вистоялися, а потім починали їх розписувати.
Для цього маляр ставив проти світла скриню,
за допомогою «мальчика» схиляв її, а сам на
низенькім стільці сідав перед скринею, трима
ючи праворуч палітру та інші прилади. Далі,
поклавши муштабель одним кінцем на скри
ню, а другий тримаючи в лівій руці, маляр,
спіраючись на нього правою рукою, починав
накладати ті чи інші орнаментальні елементи.
Цікаво відзначити, що розписуючи скрині, ма
ляр завжди починав композицію обов’язково
з найяскравіших кольорів. Так, розписуючи
скрині т. зв. яблуками, він починав саме із цих
яскраво червоних квітів, і вже до них присто
совував інші елементи композиції.
Попередніх контурних елементів ніколи не
робилося. Маляр не посередньо твердими і
певними мазками наносив на скриню всеньку
композицію, не маючи перед очима ба навіть
ескізного малюнка.
Розписи скринь складають лише одну
частку того великого комплексу мальовано
го дерева, що так широко продукувалося і
вживалося в селянськім побуті на Україні.
В цей комплекс слід застосувати: мальований
дерев’яний, а пізніше й бляшаний посуд, речі
хатнього устаткування – мисники, полички,
ліжка, стільці; мальовані одвірки й двері та
розписи стін у митих хатах.
Немає сумніву, що всі ці галузі тісно поєд
нані між собою і спільною тематикою розпису,
і спільними технічними способами виконання.
Одже, чільне місце, безперечно, належить
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а віко здебільшого й зовсім не малювалося,
а коли й малювалося, то так-сяк.
Укладаючи композиції групи першої, майс
тер уживав двох способів – або подавав букет
в стилізованому вигляді, розгортаючи його на
всій площині, або виображав той же букет у
вазоні, наближаючи його, таким чином, до на
тури. Порожні місця довкола букетів заповню
валися меншими квіточками або ж сполучен
ням геометрійно-рослинних елементів. Дуже
часто на чолі скрині укладалися два букети
у вазонах, а іноді ціла низка їх на площинах,
оформлених у вигляді прямокутних медальйо
нів. Що ж до боків скрині, то їх оформлювали
здебільшого за принціпом нанесення на центр
головного елементу композиції чола.
У принціпах фарбових сполучень необхід
но відзначити таку рису: всі квіти обов’язково
виконувалися яскравими кольорами – черво
ними, рожевими, рідко – жовтими, а ще рід
че – фіолетовими; віти й листя – зеленими,
блідозеленими; іноді припускалися оформлення
листя темно рожевими й жовтозеленоватими
кольорами. Білі фарби вживалися для підкрес
лення яскравих кольорів у квітах, а темні – для
офарблення лиштв та залізної оковки.
Другий тип складають скрині, що їх чоло
розписано жанровим малюнком. На Україні
такого типу скрині були поширені незначно,
а тому особливо нині, коли скриня з ужитку
виходить, їх доводиться стрівати дуже рідко.
Старі скринники розповідають, що раніше такі
скрині робилися переважно на замовця. У на
шім розпорядженні є лише п’ять скринь із жан
ровим малюнком, а тому і свій розгляд ми буде
мо базувати виключно на цих екземплярах.
Переглядаючи розписи цих скринь, ми по
мітимо, що вони майже нічим не відрізняють
ся від народного малярства: ті ж сюжети, те ж
композиційне оформлення і трактовка. Серед
сюжетів чільне місце належить «козакові-бан
дуристі», або, як у нас звикли його звати, «Ма
маєві». Рівняючи композицію цього сюжету на
скринях з надто поширеними народніми ма
люнками на полотні, ми помітимо, що їх сюди
перенесено шляхом копіювання, часто без будь-

яких змін. Композиція займає все чоло скрині й
складається з таких деталів: на переднім плані
під деревом сидить козак і грає на бандуру; на
дереві розвішано шаблю, порохівницю, лядун
ку; до дерева приставлено рушницю; праворуч
лежить шапка. Трохи одаль в землю встромле
но списа, а до нього прив’язано коня в добірній
збруї. Кінь переднім копитом б’є землю. На за
днім плані – розлогі гори, вкриті деревами, а за
ними червоно-яскрава заграва. Під малюнком
на лиштві напис:
Скриня №
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Хоть девись На мене Не девись
Таба Невгадаеш
Як зовуть и Відкиль родом
Нече-Чырк не знаеш,
Бо у мене їмя Неодно
А єсть их доката.
Так зовуть як налучеш
На якого свата.
Збіды, Зарїдного
Батька почитає
А ляхиня добродієм називає
Вража лихиня Колысь угадала,
А Лошака сего Подарувала.
Струны мои струны
Заграйте мені Стиха, Асей
Козак забуде Всего лиха
Бандура моя золотая
Колиб до тебе жинка Молодая
Щоб скакала и Плясала до лиха
Щоб неодын чумак цурався Грошей
					
и Міха
Апїдякий случай То пригоди ця
			
и Мужик Сїромаха
Таще незаржавїла и Сабля Моя сваха.
Як бы Росходилась
То не одна б Голова Покотылась
Та и Лук Натяга як Брязне Тетївою
То мусе Втїкати Хан Крымскїй з ордою;
А потим люльку в Зубы Ску(р)ка проч.

Скриня №
Хоч дивись на мене, не дивись
Бо невгадаеш як зовуть.
Коли траплялось в степах бувати,
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То той можеть мое прізвище знати.
Гай, гай. Як я молодый бував
Що то у мене за сила була
Ляхів борючи и рука не мліла
А тепер и вошь сильніша здавця
Отака то бачу наших літ година.
Скоро цвіте і в’яне як у полі белина.
Хоть доведе ця і в мерты,
То нікому буде и поховаты.
Лях чураеця, а татаре не приступить
Хіба як звіря в байрак поцупить.
Козак душа правдывая сорочки немає.
Коли не п’є так на бандуру грае
А таки все не гуляе 57.

пису квітів та винограду посеред чола скрині,
в рямі. На нім виображено кімнату, в ній си
дять чоловік і жінка в європейських убраннях
і грають – чоловік на віолончелі, а жінка на
домрі. Перед ними на задніх лапках стоїть
собачка 59.
Опріч того, нам довелося стріти ще одну
скриню з жанровим малюнком у збірках
Київського історичного музею. Скриню розпи
сано квітами, а внизу серед квітів уміщено оди
ноку мініатюрну постать козака-бандуриста.
Поруч з розписами зовні де-не-де трапля
ються розписи і в середині скрині. Іноді ці роз
писи обмежуються цяцькуванням прискринка,
а іноді всеньке віко приоздоблюється пишним
малюнком рослинної або жанрової компози
ції. Скриню із розписом рослинного типу нам
довелося стріти в збірках Чернігівського дер
жавного музею. Тут все віко розписано одною
рожевою фарбою, композиція являє стилізо
ваний букет.
Але винятково хороший розпис віка знут
ра є в збірках Полтавського державного му
зею. Тут подано політичну карикатуру кінця
XVIII ст., що в ній автор намагався виобра
зити «політичну рівновагу Європи» того часу.
Малюнок датовано 1800 роком.
Крім розписів, віка знутра часто оздоблю
вались різними малюнками, не посередньо
наклеєними на дерево. Для цього використо
вували папірці з цукерок, обгортки мила, ви
різки з журналів, іноді образки.
Звичай приоздоблювати віка скринь знут
ра, крім українців, стріваємо й у чехів. У збір
ках Руського музею є скриня з Моравії, що на
її вікові наклеєно два образи з написом та одна
картинка з малюнком серця, в якому постав
лено дві людські постаті 60. Стріваємо у чехів і
розписи на віках 61.
Звичай розмальовувати скрині властивий
не лише українцям і руським. Аналогічні роз
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Другий сюжет, що нам пощастило стріти
на скрині, то, за народнім визначення, «козак
і дівчина» 58. Тут ми маємо класичний зразок
народнього лубка ХІХ ст. В овалі, утворе
ному гірляндою квітів, подано цілу картину.
На переднім плані – напівкозак, напівгусарин
тримає в обіймах міську пані, біля них – кінь,
прив’язаний до списа, далі – будинок з вивіс
кою «корчма». Цю дію виображено на лівім
березі річки, певно, Дніпра. Річкою пливе ко
рабель, за ним пароплав, а на правім високім
березі на горі розташовано монастир, певно,
Київську лавру. Розпис компанував худож
ньо-письменний майстер. Тут у певній мірі до
держано закону перспективи, а людські поста
ті виображено цілком натуралістично.
На нашу думку, на цій композиції в певній мірі
позначилися традиції виображення «козакабандуриста». Особливо це яскраво позначено
в трактовці коня.
Останній жанровий малюнок, що його ми
маємо на скрині, то «музики». Треба гадати,
що цього малюнка цілковито перенесено на
скриню з лубка, занесеного на Україну зо
вні. Малюнок уміщено серед багатого роз

Ми свідомо обминули питання походження й генези сюжету «козак-бандурист» та «козак
душа правдивая», оскільки це питання ґрунтовно
висвітлено в статті Д. Щ. «Козак Мамай». Сяйво,
ч. 10, 11, 12 за 1913 р.
58
Скриню нами придбано в Решетилівці у сел.
Ів. Убийсобаки.
57

Скриню нами придбано у х. Козорізи Решетилівського р‑ну на Полтавщині в селянській родині.
60
Збірка згаданого музею № 2481–84.
61
[Посилання відсутнє]. – Ред.
59

86

http://www.etnolog.org.ua

Архівні матеріа ли

Але часто оковка скрині в сумі своїх елемен
тів складає основу мистецького її оформлен
ня, і тоді розписи являються ніби додатковими
його елементами.
Поруч зі шпугами в оздобі скрині значну
роль відограють наріжники на кутах з’єднання
боків із причілками, наріжники на вікові, лап
ки, що кріплять вісі, а іноді й дужки для пере
носки скрині.
Як і шпуги, наріжники бувають прямі, тоб
то являють бляшаний пасок, зігнутий в усю
довжину кута та накладений на нього за допо
могою ковальських цвяхів.
Там же, де на оковку скрині вжито фігурні
шпуги, й наріжники здебільшого бувають фі
гурні (табл. ... мал. 4).
Наріжники на вікові найчастіше трапля
ються у вигляді бляшаної платівки, покладе
ної на ріг віка так, щоб своїми загибами він
захопив і ребро лиштви (табл. ... мал. 8, 9, 10
та 11). Зважаючи на те, що наріжник одночас
но правив і за оздобу, його оформлювали або
у вигляді трикутника (табл. ... мал. 8), або у
четверть кола (мал. 9). Іноді такий трикутник
мав додаткові декоративні елементи у вигляді
стилізованої квітки чи орла (табл. ... мал. 9).
Часто замісць трикутника на ріг віка наклада
ли бляху у вигляді квадрата (табл. ... мал. 10).
Щоб до кінця витримати композицію в за
лізі, то й лапки, на яких тримаються вісі скри
ні, відповідно оформлювалися. Тут їх подава
но або у вигляді стилізованих листів (табл. ...
мал. 5), або у вигляді квітів (табл. ... мал. 6).
Іноді лапки оформлювалися у вигляді орла
(табл. ... мал. 7).
Певну декоративну ролю відограють і дуж
ки, що їх укріплювали на причілках скринь
(табл. ... мал. 12 та 13).
Таким чином, усі елементи, починаючи від
самої конструкції скрині з її чудесними фігур
ними вирізами в лиштві і кінчаючи найдрібні
шими деталями в оковці, опріч мети практич
ної, мали спрямовання одночасно служити й
оздобою для неї. Тому то кожна скриня тво
рить вражіння суцільної та викінченої мис
тецької форми.
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писи стріваємо у поляків 62, італійців 63, ру
мун 64. Близькі своїм типом до українських і
розписи венгерські 65.
Деяку відміну від українського типу тво
рить скриня словенська, що її як типовий зра
зок виставлено серед словенських матеріялів у
Центральнім музеї народознавства. Це вели
ка скриня, до 2‑х м довжиною, пофарбована
у темно-синій колір. Чоло скрині розподілено
дерев’яними планками на окремі медальйони,
що в них уміщено букети та вазони з квіта
ми. Центральний медальйон увесь зайнято
малюнками розп’яття. На причілках у колах
та вінках виображено католицькі монограми,
а під ними серце 66.
Поруч із розписами не останню ролю в
оздобі скринь відограє і їх оковка. Спрямова
на в головному для того, щоб надати скрині
більшой трівкости, оковка одночасно відограє
неабияку декоративну ролю. Найпростішою
формою оковки є звичайні шпуги, що рівно
біжно, одна поруч одної, йдуть зверху донизу
по боках та причілках скрині, відповідно пере
криваючи її віко. Така оковка іноді утворює
ціле плетиво залізних пасків. У такий спосіб
оковують так прості (білі), як і мальовані скри
ні. Декоративна роля оковки особливо яскраво
позначається на скринях білих. Вироблена із
звичайної дахової бляхи та офарблена у чор
ний колір, оковка, покладена на жовтаве тло
скрині, надає їй дуже приємного вигляду. Але
офарблена в чорний колір оковка й на мальо
ваній скрині досить добре гармонує із її за
гальною орнаментальною композицією, часто
збільшуючи в значній мірі її мистецьку вагу.
В оковці скринь поруч з паскоподібними
шпугами стріваємо не мало й фігурних шпуг,
подібних до часто стріпаних на Україні двер
них оздоб. Такі шпуги іноді в мистецькім
оформленні скрині відограють чільну ролю.
[Посилання відсутнє]. – Ред.
[Посилання відсутнє]. – Ред.
64
[Посилання відсутнє]. – Ред.
65
[Посилання відсутнє]. – Ред.
66
Екземпляр музеєм добуто із Зільської долини – Карінтія.
62

63
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тість лісу на одну скриню становить 1 карб.
20 коп. – 1 карб. 40 коп.
Кожен кваліфікований майстер за один ро
бочий день (од зорі до зорі) виробляв півтори
скрині і за це мав од «хазяїна» на його харчах
од 60 до 80 коп. за кожну зроблену скриню або
1 карб. 20 коп. – 1 карб. 40 коп. за «парку».
Одягнених у «рубашку» скринь маляр за
такий же день розписував од 2‑х до 4‑х штук,
в залежності від композиції, і за це мав при по
денному розрахункові – один карб. на день,
а при поштучному – од 25 до 40 коп. за кожну
розмальовану скриню.
Таким чином, собівартість скрині масового
споживання становить 2 карб. 95 коп. Ця сума
складається з таких елементів:
Ліс – 1 карб. 20 коп.
Майстрові за вироб – 60 коп.
Майстрові харчі – 30 коп.
Малярові за розпис – 25 коп.
Малярові харчі – 30 коп.
Залізо і інші матеріяли – 30 коп 67.
За поданням кореспондентів та розповідя
ми майстрів і споживачів, скрині продавали в
залежності від попиту та сезону за такі ціни:
скриня більшого розміру – 5–7 карб., скри
ня меншого розміру – 4 – 4 карб. 50 коп.
Отже, коли взяти майстра-одинака, то він за
сезон (квітень – серпень), при умові виробу
лише одної скрині за день, виробляв 100–
120 скринь і мав чистого прибутку наблизно
250–300 карб., що ж до підприємців, то вони
діставали по кілька тисяч.
Продаж скринь поодинокими скринниками
провадився на ближчих, переважно осінніх яр
марках. Підприємці ж часто відряджали свої
вироби далеко, використовуючи для цього річ
ний Дніпровський транспорт.
Щоб дати уявлення про торгівлю скринями
на українських ярмарках, ми дозволимо собі по
дати відомості, дістані Полтавським Статбюро
під час обслідування Покрівського ярмарку в
Лубнях у році 1891. На ярмарок було привезе
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Збіраючи матеріяли до українських скринь,
ми цікавилися питаннями географічного роз
повсюдження виробництва та економіки про
мислу. Отже, на жаль, за браком матеріялів цих
питань нам цілком висвітити не пощастило. Спі
раючись на численні розповіді так майстрів, так
і споживачів скринь, нам удалося встановити,
що головними осередками виробництва скринь
на Лівобічній Україні були: Ніжин, Глухівський
і Сосницький повіти Чернігівської губернії,
село Вериміївка на Золотонищі, села Нові й
Старі Санджари на Кобиляччині, м. Новомос
ковське, с. Ігрень на Новомосковщині; на Украї
ні Слобідській – с. Котельва, с. Нижня-Сиро
ватка кол. Сумського повіту. На Правобережжі
нам відомий лише один великий осередок – то
м. Крилов. Орпіч цих великих осередків, скрині
вироблялися і в інших місцевостях, але там це
виробництво не носило широкого промислового
характеру.
У переважній більшості осередків так ви
робництво, як і малювання скринь провадилося
поодинокими майстрами, що сами і продавали
їх на ближчих ринках. Лише в такім осередко
ві, як м. Крилов, нам відомо, що виробництво
скринь концентрувалося в руках окремих під
приємців, які мали у себе найманих майстрів
і масово збували вироби на широкий ринок.
За переказами старих скринників, у Крилові
років 30–40 тому були такі підприємці-скрин
ники: Леонов, мав на сезон 15–20 майстрів
та 4–6 малярів; Панов, мав 12–15 майстрів
і 3–4 малярів; Шевшун – 8–10 майстрів і
2‑х малярів; Селезнів, Смірнов і Дазадарен
ко в залежності від попиту на скрині та се
зону виробництва мали по 8–20 майстрів та
5–10 малярів.
Таким чином, Крилов треба вважати одним
із найбільших осередків скринного виробницт
ва на Україні.
На вироб одної скрині того стандартного
розміру, що так широко був розповсюджений
на Україні, за свідченням майстрів, потрібно
було витратити 5 семивершкових дощок. Коли
взяти до уваги, що собівартість сотні таких
дощок коштувала 20 карб., то вийде, що вар

67
Цифрові відомості подав нам старий криловсь
кий скринник І. І. Косенко.
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У міру того як мінялися побутові форми,
скриня почала повільно виходити із уживан
ня молодих поколінь, залишаючись лише в
сільського населення старшої генерації як спо
гад про давно минулі молоді роки.
Припинення попиту припиняє і їх
виробництво. Процес зникання скрині відзна
чив був М. Ф. Сумцов ще в році 1902. В своїх
«Очерках народного быта» М. Ф. каже, що
«проста біла скриня вийшла із ужитку. На
шляху повного зникнення стоїть і велика коте
левська скриня, синьої розмальовки з квітами.
Її витіснив модний жовтий сундук» 69.
Ту ж думку підкреслив й І. А. Зарецький у
формулярі до скрині, придбаної ним року 1904
у селі Демках колишнього Золотоношського
повіту для Державного руського музею в Ле
нінграді. Він пише: «скриня давнього зразка,  
нині виходить із моди» 70.
На зміну давньої скрині прийшов лаковий
сундук з горбатим віком та шухлядами внизу.
Сундуки виробляють в тих же осередках, що й
скрині, переважно із соснового дерева, розмі
ром: довж. 1,20–1,50 м, широч. 0,70–0,80 м,
височ. до 1 м, на низеньких ніжках, а іноді й
колесах. Зверху сундук поспіль укривають
чорним, жовтим або рожевим лаком; прорізи
для ключів оздоблюють спеціальними з білої
бляхи розетками, а до віка й шухляд прироб
ляють невеличкі нікельовані дужки.
Майже всі сундуки оздоблюють т. зв. «пере
бивними» квітами, що їх купують у місцевих
крамарів по 10–20 коп. за штуку.
Продають сундуки на місцевих ярмарках і
беруть: за сосновий – 15–20 крб, а за в’язовий
та дубовий – од 25 до 40 крб 71.
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но 337 скринь на суму 1280 карб. Із цієї суми
не посередньо виробниками привезено на суму
1202 карб. Скрині переважно були привезені із
м. Ніжина, м. Крилова і м. Хорола 68.
На ярмарках для продажу скринь одво
дилося спеціальне місце, де один поряд од
ного скринники розташовували на продаж
свій крам. Купували скрині переважно се
ляни-батьки в супроводі жінок і майбутніх
власниць скринь – доньок, які на всяком
селянському торгові ходили придивлялися,
прицінювалися, але кінець-кінцем питання
розв’язувала донька, зупиняючись на тому чи
іншому малюнкові.
Як правило, в першу чергу продавалися ті
скрині, що в ніх полишилося трохи стружок
або була схована одіж продавця. Той факт, що
скриня не порожня, обумовлював її продаж,
бо покупці були переконані, що коли, мовляв,
«на продажі трапиться скриня не порожня,
то й далі непорожньою буде». На цьому часто
спекулювали майстрі, навмисне полишаючи у
скрині трохи стружок. Пізніше майстрі почили
в скрині класти паперові квіточки.
Коли скриню приторговано й гроші запла
чено, покупець прохає вкинути в неї щось «на
талан», «позолотити скриню». Продавець у
таких випадках укидав у прискринок 3–5 ко
пійок, які часто полишалися там на увесь час
уживання скрині.
Куплену скриню становили на воза або
сани, закривали рядном і везли додому. Дома
зараз же у неї щось клали, «щоб не стояла по
рожня», і з того часу молода господиня почи
нала в неї дбати, добре пам’ятаючи, що «добра
господиня, коли в неї повна скриня» або «коли
є у скрині, то буде і на спині».

Н. Ф. Сумцов. Очерки народного быта.
Труды Харьк. Предвар. Комис. по устр. ХІІ Арх.
съезда. – Т. 2. – Ч. 2. – С. 43.
70
Формуляр до скрині № 606–69.
71
Ціни ярмарку в Кобиляках повесні року 1929.
69

Опыт исследования украинских крестьянс
ких ярмарок. Описание Лубенской Покровской
ярмарки. – Полтава, 1892. – С. 10.
68

Підготував до друку Б. Сауляк
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Катерина Бех
УДК 392.51+392.8
У статті проаналізовано використання традиційного обрядового печива, простежено трансформації обдарування
й частування випічкою гостей, репрезентовано нові тенденції та форми весільного почастунку.
Ключові слова: весілля, обрядове печиво, весільний торт, бонбоньєрки.
В статье проанализировано употребление традиционного обрядового печенья, прослежены трансформации ода
ривания и потчевания выпечкой гостей, представлены новые тенденции и формы свадебного угощения.
Ключевые слова: свадьба, обрядовое печенье, свадебный торт, бонбоньерки.
The article analyses the usage of traditional ritual pastry and retraces the transformations of gift-presenting and regaling
guests with those baked goods; it also submits new trends and forms of bridal entertainment.
Keywords: nuptials, ritual pastry, wedding cake, bonbonnieres.

тільки для батьків молодих; 7) хліб для освя
чення ложа молодих [3, с. 46].
На традиційному весіллі головним обрядо
вим хлібом був коровай. Із цим хлібним виро
бом як з одним з основних атрибутів викону
вали низку обрядових дій, пов’язаних із його
приготуванням, прикрашанням та викорис
танням під час шлюбного свята. Випікання ко
роваю регламентувалося певними правилами,
ігнорування яких могло вплинути на долю мо
лодих. Увагу приділяли також декоративному
оздобленню виробу, адже кожен елемент при
краси мав символічне значенням. Найпошире
нішими оздобами були виліплені з тіста фігури
(квіти, птахи). Як прикраси використовували
живі рослини – калину, барвінок, колоски та
хвойне гілля. Додатково прикрашали паперо
вими квітами, фольгою, пір’ям [9, с. 65].
Найурочистішим етапом у системі тради
ційного коровайного обряду був його розподіл
між присутніми, який здійснювали наприкінці
основної частини весілля. Зауважимо, що під
час обдарування короваєм у силу вступав за
кон «дарунок – віддарунок» [1, с. 97]. Кожен
запрошений на весілля приносив із собою хлі
бину й подарунок або гроші, натомість молоді
частували гостей короваєм.
У другій половині ХХ ст. під час упрова
дження радянської обрядовості традиційний

ІМ
Ф
Е

Сьогодні інтеграційні процеси охоплюють
усі сфери суспільства. На межі століть ін
тенсивні зміни відбуваються також в етно
культурі українців. Значних трансформацій
зазнали структурно-змістові компоненти
традиційного весілля. Нових особливостей
набуває побутування весільного обрядового
хліба та печива.
Про зміни в уживанні весільної випічки та
пов’язаних із нею дійств зауважили в моно
графічних дослідженнях Н. Здоровега, В. Бо
рисенко, регіональні особливості висвітлили
Н. Несен, Н. Петрова, М. Пилипак, С. Ма
ховська.
Повсюдно в Україні на всіх етапах весілля
було поширене використання обрядового хлі
ба, водночас різновиди та форми випічки мали
певні регіональні відмінності. В. Борисенко за
функціональним призначенням умовно виді
ляє такі: 1) хліб для сватання, який символізує
згоду чи відмову від шлюбу; 2) печиво, яке го
тують для запрошення гостей і обдаровування
коровайниць; 3) хліб для благословення, ві
тання молодих; 4) коровай для обдарування
родини наречених і його різновид – для дру
жок молодої; 5) хліб для обміну між сім’ями
молодих, що символізує поєднання двох ро
дин, і його різновид – хліб для викупу наре
ченої; 6) весільне печиво, яке призначається
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Відбувається це так: батьки після вінчання чи
реєстрації зустрічають молоде подружжя, ві
тають і благословляють короваєм або хлібомсіллю, наречені від цього короваю відламують
(або відкушують) шматочок, умочають його в
сіль і частують один одного. Вважається, що
так вони вперше і востаннє «солять» один од
ному в подружньому житті. Усі присутні при
цьому закликають молодих чим більше насо
лити, щоб потім жити в мирі та злагоді. Зви
чаю взаємного частування надають символіч
ного значення – від цього моменту подружжя
буде споживати спільний хліб, а відтак у них
усе стає спільним [15]. У народі поширена прик
мета: хто відламав більший шматок, той буде в
сім’ї головувати. Серед населення Карпатсько
го регіону, Полісся, деяких місцевостей Захід
ного Поділля відомий варіант звичаю, коли за
мість солі використовують мед, що, як зауважує
У. Мовна, вважається універсальним симво
лом солодкості з цілим «віялом» позитивних
конотацій, пов’язаних зі здоров’ям, багатством,
щасливим сімейним життям [14, с. 779].
Основні дії, пов’язані з розподілом короваю
та обдаруванням, на початку ХХІ ст. здебіль
шого відбувалися наприкінці весільного дня
(у місті) чи на другий день (у селі). Поділ на
частини переважно був традиційний: середина
(квітка чи голуби) – нареченим, «підошва» –
музичному колективу, решта – гостям. На по
чатку ХХІ ст. відомі випадки, коли коровай
роздають під час вітання молодих на початку
весілля, перед застіллям.
Особливого значення надавали печиву,
що призначалося для обдарування родичів
молодих та учасників обрядів. На сватання
обов’язково приходили з хлібом, який після
отримання згоди на шлюб розділяли та з’їдали
всі присутні. Зазвичай на весілля запрошу
вали шишками, залишаючи по одній у кожній
хаті. У деяких регіонах молода ходила запро
шувати з калачами (Волинь, Поділля). Хліб
або калач наречені залишали в церкві, коли
домовлялися про вінчання. Важливим під час
весілля є батьківське благословення з хлібом:
«Молоді б’ють перед батьками по три покло
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коровайний обряд залишився одним з найстій
кіших до змін. Здебільшого основні особли
вості традиційного випікання й уживання ко
роваю побутували серед сільського населення.
У міському середовищі, де активно провадила
ся радянська обрядовість, традиційні обрядо
дії, пов’язані з ним, виходили з ужитку, нато
мість коровай переважно використовували як
елемент інтер’єру реєстраційної зали. Зокре
ма, таке використання короваю прописували
і в офіційних рекомендаціях щодо оформлен
ня інтер’єрів, вважали традиційним у системі
радянської обрядовості та святковості: «Ста
ло традиційним прикрашати стіл короваєм на
вишитому рушникові» [13, с. 45]. Зауважимо,
що випадки використання короваю під час
реєстрації шлюбу найчастіше спостерігалися
серед жителів міст, які були вихідцями із села.
Також саме ці представники населення міста
наприкінці весільної гостини здійснювали об
ряд розподілу короваю. Автори розвідки про
весільну гостину в місті зауважили, що роз
поділ весільного короваю успішно практику
вали у святкових залах Вінниці, Сімферополя,
Житомира та інших міст [4, с. 29].
Часткове відновлення традиції використан
ня короваю на міському весіллі спостерігалося
в 1980-х роках, зокрема, збільшилася кіль
кість замовлень традиційних виробів у пекар
нях. Про це явище зауважила В. Борисенко:
«На відміну від 40–60 років, коли коровай на
міському весіллі часто заміняли торт, тістеч
ка, нині популярність традиційного атрибута
надзвичайно зросла. Коровай випікають у до
машніх умовах, замовляють у кафе-кондитер
ських, у родичів на селі» [5, с. 43].
На межі століть на українському весіллі ко
ровай продовжував побутувати як у селі, так і
в місті. Здебільшого кількість короваїв варію
валася відповідно до кількості гостей та фі
нансових можливостей. У цей час традиційні
обрядодії, пов’язані з короваєм, зазнали деяких
трансформацій, а також виникли нові звичаї
щодо його використання. Зокрема, наречені
почали частувати короваєм один одного перед
входом до бенкетної зали (кафе, ресторану).
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галося, торт функціонував як доповнення до
весільного столу. Пізніше українці перейняли
з європейських та американських традицій це
ремоніальні дії, пов’язані зі святковим тортом.
На американському та європейському ве
сіллях розрізання торта є одним з кульмінацій
них моментів усього дня. Наречені розрізають
весільний торт разом – це символізує їхню
першу спільну роботу як подружжя. Потім мо
лодята з’їдають один на двох шматок десерту,
це означає, що вони здобувають одне щастя на
двох, а частування всіх присутніх тортом має
примножити щастя молодим [8]. Серед євро
пейського населення побутує звичай зберігати
(способом заморожування) шматок весільного
торта, подружжя з’їдає його на першу річни
цю одруження або на хрестинах своєї дитини.
Цьому звичаю надають символічного значен
ня – поїдання весільного торта після тривало
го зберігання має забезпечити сім’ї добробут і
щасливе життя в майбутньому [12].
Українці адаптували західні звичаї та це
ремонії з весільним тортом, зокрема урочис
те внесення в бенкетну залу, розрізування та
частування. Торту як обов’язковій складовій
весілля особливого значення надають містяни.
У місті широкий кондитерський асортимент,
а організатори й розпорядники пропонують
різні ідеї проведення церемонії розрізання та
частування тортом – це сприяє відтворен
ню запозичених звичаїв і водночас негативно
впливає на збереження обрядів із традицій
ним весільним печивом. Церемоніальні дії з
тортом у весільному сценарії, на відміну від
міста, у селі не є обов’язковими, здійснюються
за бажання та можливості.
Варто зауважити, що нині більшість
українців дедалі частіше визначають весіль
ний торт як головний атрибут. Відповідно, як
і коровай, весільний торт та його елементи
поступово набувають символічного значення.
Зокрема, декоративні фігурки та прикраси на
весільному торті мають таку саму традиційну
символіку, як і оздоби на короваї. Прикрашан
ня кондитерського виробу голубами чи лебе
дями є ознакою миру, вірності та відданості,
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ни, а тоді батьки дарують їм хліб, складений
з двох буханців, з’єднаних докупи» [6, с. 70].
У деяких регіонах (Південь, Слобожанщи
на) гостям призначалися прикраси з дивня
[6, с. 70]. Із вищезазначеного можемо заува
жити, що при такому обміні чи обдаруванні
весільному печиву надавали правової санкції
на укладання шлюбу.
Для обдарування випікали також лежень,
«чоботи», «барило», «борону», «курінь» та ка
лачі різної форми, залежно від регіону. Лежень
молоді везли новій родині: молодий – тещі, мо
лода – свекрусі. Ділили його на другий день
весілля, а доти він лежав на столі перед нарече
ними [16, с. 107]. У домі молодого випікали для
матері молодої «чоботи», «праник» або «гре
бінь» – «на хазяйство», «барило» випікали для
хрещених батьків, «борону» привозив нарече
ний батьку молодої, «курінь» призначався для
посадженого батька [1, с. 97–98].
Під час упровадження нової радянської
весільної обрядовості дрібне традиційне печи
во виходило з ужитку. Зокрема, запрошуючи
на весілля, замість шишок та калачів почали
використовувати листівки, у яких було зазна
чено час і місце шлюбної події. Таку форму за
просин міське населення швидко підтримало:
наречені надсилали гостям листівки поштою
або передавали через батьків, родичів. У сіль
ській місцевості одночасно існували дві фор
ми запрошення: молоді безпосередньо ходили
майже до всіх гостей, мали із собою весільну
випічку (шишки, калачі) та вручали листівки.
Сьогодні із традиційного дрібного печива най
частіше трапляються калачі, які призначають
ся для обдарування найближчих родичів або
тих, хто у весільному чині, наприклад, хрещені
батьки, весільний батько. Використання цього
виду випічки спостерігається серед сільського
населення, у місті на весілля із традиційного
обрядового печива готують тільки коровай.
Починаючи з кінця 1990-х років, масовим
стає звичай замовлення багатошарових тортів.
Спочатку в місті, згодом у селі одночасно ви
користовували на весіллі коровай і торт. Як
уже зазначалося, обдарування короваєм збері
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був масового характеру – передбачався для
всіх присутніх.
У народі існує уявлення, що пригощання
гостей різноманітними смаколиками має «під
солодити життя молодим». Обов’язково со
лодкий почастунок передавали родичам або
близьким, тим, хто не зміг прийти на весілля.
Зокрема, респонденти згадують про виго
товлення власноруч пакетиків чи конвертів з
паперу для гостинців: «Робили, пам’ятаю, це
було в 90-х, перед весіллям кульки з бумаги
і складали туди всього потрохи: “горішки”,
“пальчики”, “розочки”, “персики”» [ВІМ]. На
початку 1990-х років на ринку поліграфічної
продукції з’явилися нові пропозиції: друкарні
почали виготовляти спеціальні картонні коро
бочки «на солодке» для кожного гостя.
Зауважимо, що в цей період традиційне
дрібне весільне печиво, яке призначалося для
учасників обрядових дій, вийшло із широкого
вжитку, частково використовувалося лише в
сільській місцевості, наприклад, наречені хо
дили запрошувати з калачами. У місті робили
акцент на приготуванні тільки «солодкого»,
яким частували наприкінці весільного дня.
Сучасна весільна індустрія пропонує низку
нових тенденцій, що передбачають спеціальне
частування гостей солодощами та різною ви
пічкою. Швидко поширився тренд оформлен
ня в бенкетній залі (удома чи в залі реєстрації)
окремого десертного столу, який називається
«кенді-бар». Українці цю ідею запозичили
із традицій європейського весілля. Кендібар – це фуршетний стіл, на який вистав
ляють різноманітні цукерки, тістечка, печиво,
мармелад та інше, слугує додатковим часту
ванням гостей ексклюзивними смаколиками.
Оформлення такого десертного столу є части
ною стилізованого весілля, як зазначено вище,
класичного європейського. Водночас українці
адаптували європейський спосіб та форму по
дачі цього фуршетного «солодкого» столу на
весіллі. Зокрема, серед асортименту почас
тунку розміщують традиційний весільний ко
ровай. Зауважимо, що кенді-бар не скасовує
подачі весільного торта наприкінці бенкету.
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квіти й рослини – продовження роду, зобра
ження обручок є символом нескінченності й
непорушного зв’язку. Також у народі поступо
во переймають звичай спільного поїдання ве
сільного торта. Перший шматок наречені від
різають для себе, частують один одного, далі
пригощають усіх присутніх. Дії з головним
кондитерським виробом здійснюються напри
кінці весільного дня.
Починаючи з 1980-х років, на весіллі ста
вали популярними також інші кондитерські
вироби, які не тільки урізноманітнювали де
сертне меню, але й призначалися для додатко
вого обдарування всіх запрошених на весілля.
У зв’язку з дефіцитом товарів у магазинах се
ред населення поширилося випікання виробів
удома. Зазвичай випічкою займалися жінки
із близької родини. Асортимент залежав від
фінансових можливостей та умінь, найчастіше
випікали такі солодощі: «трубочки», «горіш
ки», «шишки», «персики». У народі ця весільна
дрібна випічка відома як «солодке» або «кльош
із солодким» – назва походить від способу по
дачі до столу. Цю випічку подавали разом з
тортом на третій («солодкий») стіл або її зазда
легідь приносили з основними стравами.
Про використання печива «горішки» в об
рядах та його символічне значення зауважила
Р. Данківська. На її думку, звичай випікати
«горішки» з тіста виник восени для збільшен
ня врожаю горіхів [11, с. 31]. Горіху, згодом і
випічці в його формі, як символу родючості та
майбутнього врожаю надавали магічного зна
чення у весільній обрядовості. На традиційно
му весіллі, крім «горішків», випікали бублики,
медові пряники. Л. Артюх зауважила, що це
дрібне печиво не використовували безпосе
редньо у весільних ритуалах, а роздавали ді
тям [1, с. 101].
Основне призначення «солодкого», як уже
зазначалося, було додатковим частуванням до
короваю. Під час обдаровування на традицій
ному весіллі кожен вид печива призначався
окремим чинам (шишки – дружкам, калачі –
хрещеним батькам, лежень – свекрусі, дрібна
випічка – дітям), а почастунок «солодким»
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ним померла. На місці, де Філліда виглядала
Демофонта, виросло мигдалеве дерево, якому
й надали символічного значення – вічне ко
хання, непідвладне часу [10].
У наш час європейці бонбоньєркам, крім
символічних функцій, надають й інших. Зо
крема, обдаровування ними визначають як
жест вдячності приймаючої сторони кожному
гостю. Українці перейняли використання цьо
го аксесуару насамперед як показника вишу
каності та стилю весілля. Згодом бонбоньєрку
почали визначати як подяку за вітання та при
сутність на весіллі. Сьогодні серед українців
побутує також інша назва цього аксесуару –
«подячка». Весільні салони, декор-магазини,
зокрема й віртуальні, пропонують різнома
нітні види цього аксесуару. Крім солодощів,
серед пропозицій дедалі частіше трапляються
сувенірні бонбоньєрки – іграшки, ароматичні
свічки, дзвіночки, маленькі листівки зі словами
вдячності чи іменами наречених. Організатори
весіль, а також інтернет-видання радять щодо
способу й часу дарування гостям бонбоньєрок:
«Дарують гостям після завершення церемонії;
можна роздати при вході в бенкетний зал; роз
класти кожному гостю на тарілку; дружка до
помагає обдаровувати гостей» [7].
Використання цього аксесуару швидко
поширюється серед українського населення,
особливо серед міського, що зумовлено біль
шою кількістю пропозицій.
Зауважимо, що нині на українському ве
сіллі паралельно існують традиційні явища та
радянські нововведення. За останнє десяти
ліття простежується тенденція до європеїза
ції українського весілля. З’являється багато
елементів, не властивих українській весільній
обрядовості.
Розпорядники весіль, салони аксесуа
рів та інтернет-видання заохочують молодят
до використання елементів з європейсько
го чи американського весіль. Зрозуміло, що
всі запозичені явища витісняють традиційні
складники українського весілля. Водночас за
останні кілька років серед невеликої частини
населення спостерігається тенденція до прове
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Тенденція організації «солодкої зони» швид
ко поширюється серед населення, особливо в
містах і містечках, саме тут виникають студії
професійного оформлення солодкого фуршету
на будь-який смак. Респонденти визначають
кенді-бар як обов’язковий елемент сучасного
весілля: «Модною фішкою у нас на весіллі був
“солодкий” фуршетний стіл. Нам його допо
могли оформити дівчата із студії весільного
декору. Усі гості були в захваті. Усі робили біля
нього фотки» [КОО]; «Окремо у залі стояв
“солодкий” стіл, різні тістечка та цукерки ми
замовляли у кондитерській, а потім самі з по
дружками розкладали. У нас весілля було під
європейське» [ВЮВ].
Недавньою пропозицією весільної індустрії
є використання бонбоньєрок. Це весільний ак
сесуар у вигляді маленької корзинки, скринь
ки, коробки, у якій – солодощі. Етимологія
слова «бонбоньєрка» походить від французь
кого bonbonniere, що означає «цукерниця».
Сама традиція обдаровування зародилася в
Давньому Римі, коли на весіллях гостям да
рували мигдаль і сухофрукти як символи пло
дючості та процвітання. Із XV ст. бонбоньєр
ки почали використовувати як запрошення на
весілля, прикрашаючи їх цінними матеріалами
(срібло, кришталь). У бонбоньєрки поміща
ли глазурований мигдаль, для приготування
якого використовували важкодоступний тоді
цукор. Саме через дороговизну бонбоньєр
ки найчастіше використовували європейські
аристократичні сім’ї [2].
Нині на європейському весіллі бонбоньєрка
є обов’язковим аксесуаром. Зокрема, існують
уявлення щодо її символічного змісту. У бага
тьох країнах прийнято вважати, що мигдаль
приносить удачу, щастя та любов. Звертають
увагу на кількість мигдалю у бонбоньєрках.
Три горіхи символізують наречену, наречено
го, їхню майбутню дитину, п’ять горіхів – це
щастя, здоров’я, удача, достаток, довголіття.
Відомо, що в Греції ритуал дарування гостям
мигдалю пов’язували з міфом про Демофонта й
Філліду. Наречений, поїхавши на батьківщи
ну, довго не повертався, а наречена з туги за
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чись від церемонії розрізання весільного тор
та. Для відображення особливостей сучасного
весілля варто детально вивчати побутування
традиційного весільного печива та нові тренди
частування.
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дення весілля в стилізованій традиційній фор
мі, що сприяє певному відновленню україн
ських звичаїв. Зокрема, на такому весіллі
українці намагаються відтворити всі деталі
обрядового розподілу короваю, відмовляю
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ГОЛОВНІ УБОРИ ТА ЗАЧІСКИ НАСЕЛЕННЯ
ЧЕРК АСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРК АСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КІНЦЯ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ:
ТРА ДИЦІЇ, ЛОК А ЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
(за матеріалами польових досліджень)
Володимир Щибря
УДК 646.5+391.5](477.46)“188/195”
У статті розглянуто регіональні особливості та стан побутування зачісок і головних уборів на Подніпров’ї на
прикінці ХІХ – у середині ХХ ст. Проаналізовано видове різноманіття весільних вінків, способи їх виготовлення,
особливості конструкції, а також матеріали, характерні для цього періоду.
Ключові слова: українці Подніпров’я, народний одяг, головні убори, складові компоненти, зачіски, оздоблення.
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В статье рассмотрены региональные особенности и бытование причесок и головных уборов на Поднепровье
в конце ХIX – средине ХХ вв. Проведен анализ видового разнообразия свадебных венков, способов их изготов
ления, особенностей конструкции, а также материалов, характерных для этого периода.
Ключевые слова: украинцы Поднепровья, народный костюм, головные уборы, составляющие компоненты,
прически, отделка.
The article considers regional features and state of existence of hairstyles and headdresses in the Over Dnieper Lands region
in the late XIXth to mid-XXth centuries. There is an analysis of specific diversity of bridal garlands, the methods of their
making, as well as the fabrics typical of this period and their components.
Keywords: Over Dnieper Lands’ Ukrainians, folk clothes, headdresses, components, hairstyles, decoration.

Зачіски й головні убори до початку ХХ ст.
були обумовлені місцевими традиціями та зви
чаями, гармонійно вписувалися в комплекс на
родного вбрання [2, с. 13].
Правобережне Подніпров’я – це геогра
фічний регіон, який охоплює територію Київ
ської, Черкаської, Кіровоградської, частини
Дніпропетровської та Херсонської областей.
Відмінності в культурі Правобережжя та
Лівобережжя виникали в різні періоди історії.
До складу Правобережного Подніпров’я
входить кілька історико-етнографічних регіо
нів, що актуалізує коло дослідницьких завдань.
Центральне місце посідає дослідження одягу
Київщини, історична значимість якої загально
відома. Вбрання Середньої Наддніпрянщини,
зокрема Київщини, Черкащини, було об’єктом
спеціального наукового дослідження Т. Ніко
лаєвої, однак її напрацювання не вичерпують
завдань вивчення одягу цієї території. Залу
чення власних польових матеріалів потребує
нового підходу до вирішення таких проблем, як
етнографічне членування, виділення локальних

зон, визначення меж регіону. У цьому контексті
актуальними є завдання докладного вивчення
побутування одягу в усіх районах Середньої
Наддніпрянщини з охопленням густої мере
жі населених пунктів, з’ясування географії по
ширення, визначення типології вбрання. У цій
статті розглянуто такі важливі складові тради
ційного костюма, як зачіски та головні убори, їх
локальні типи, зафіксовані під час експедицій
автора впродовж 2012–2016 років.
На думку Г. Стельмащук, «у ХІХ – на по
чатку ХХ ст. традиційні головні убори україн
ців остаточно сформувалися і в нових соціальноісторичних умовах (капіталізм, загальний ри
нок) уже не мали перспективи подальшого
творення, і продовжували існування у сфері
традиційного побутування» [5, с. 208].
Ще в першій половині ХХ ст. на теренах
України був відомий обряд «пострижини».
За народним звичаєм, дитину вперше стриг
ли, коли їй виповнювався рік [4, с. 146–147].
Волосся, згідно з віруваннями, потрібно було
спалити, аби ніхто не використав його в ма
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зачіски використовували стрічки, віночки з па
перових, волічкових або живих квітів.
А. Кримський у праці «Звенигородщина.
Шевченкова батьківщина з погляду етногра
фічного та діалектологічного» описує головні
убори дівчат із села Колодисте, що входило до
Звенигородського повіту, сусіднього із Чер
каським (нині – Тальнівський р-н Черкась
кої обл.). «Літом голови заквічують квіткаме
та накладають вінки гарні, що купують у Ли
бидині у монашок при монастирі (платять по
копійок 40 і 50), і стрічки то ленти. То цим усе
заквічуються биз хустки» [3, с. 46].
Весільний вінок з давніх-давен – це знак
молодої, який відрізняє її від усіх інших дів
чат на весіллі; основний атрибут у складному
комплексі головного убору нареченої, що в ба
гатьох етнографічних зонах України так і на
зивається – «вінок» [3, с. 166].
На теренах обстежених сіл Черкаського
району Черкаської області головний убір наре
ченої зазвичай складався з кількох елементів,
різних за конструкцією, матеріалами та зо
внішніми ознаками.
Наші експедиційні дослідження засвід
чують, що в ряді сіл району (сс. Байбузи, Бе
резняки, Кумейки, Мошни) весільні головні
убори молодої майже не відрізнялися, лише в
с. Яснозір’я зафіксовано зовсім інший тип вінка.
У с. Байбузи для виготовлення елементів
головного убору молодої використовували ві
ночок із трьох-чотирьох стрічок. Їх збирали на
нитку в дрібні складки та зшивали між собою.
Також елементами цього убору були паперові
та стружкові квіти й стрічки. Пізніше набули
поширення віночки з парафіну, що їх виготов
ляли самостійно або замовляли.
Нами вперше зафіксовано локальний тип
весільних вінків молодої та дружки, що побу
тував у с. Яснозір’я. Вони вирізнялися з-поміж
вінків з інших сіл складністю конструкції та
висотою. «На лоба ложиться штук три стріч
ки. Тако одна, шоб видно було, тоді друга, тоді
вище третя. А тоді ж косиці ложяться» [ПНІ].
Косиці – це ряд пір’їн, нашитих на стрічку.
Для косиць використовували закручене пір’я
селезнів. «Пір’я з селезнів – “косиці”» [ВКС].
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гічних цілях. На території Звенигородського
повіту стрижене волосся пускали за проточ
ною водою, а іноді запікали в тісті. Розламав
ши таке печиво, давали його дитині, яка мала
сказати «Погане!» та пустити його за водою,
«щоб голова здорова була» [7].
Чоловіки та хлопці стриглися «під макітру» –
найпоширеніша зачіска на території Середньої
Наддніпрянщини. Водночас така зачіска відома
і в інших регіонах, де також була однією з най
поширеніших. «Парубки бриють бороди і виски
і потилицю щосуботи, і стрижуть голову; а ста
рі люди – ніколи вони вже ни бриють бородів і
висків і потилиці, а так декоторі то бороди стри
жуть ножицями; а на голові волосся – то тіки
низом підстригають» [3, с. 46]. Головні убори
парубків відрізнялися не так формою, як спосо
бом ношення й окремими елементами [4, с. 84].
Зимові шапки виготовляли з овечого хутра,
а підкладки – з бавовняної тканини, їх пошит
тям могли займатися лише майстри. За кольором
ці шапки були переважно чорними та сірими,
а за формою – напівкруглими й циліндричними
(«з денцем»). Шапка була обов’язковим атрибу
том весільного обряду. Молодий мав протягом
усього весілля бути в шапці.
Улітку широко побутували брилі, плетені з
житньої соломи. Для парубків їх прикрашали
кольоровою стрічкою. До найпізніших типів
чоловічих головних уборів на досліджуваній
території зараховуємо картузи. А. Кримський
подає опис картуза: «Тоді були <...> картузи
здоровенні: угорі – силно широкі, а околиця
вузенька. Козирок був рамінний, блискучий,
а на версі козирка широка резинка. Картуз був
із сукна чорного, гладенького; воно стоїть гар
шин – п’ять злотих» [3, с. 44–45].
Можливо, раніше по всій Україні існували
певні ритуали, пов’язані з першим заплітанням
волосся в косу. Зараз встановити це важко
[5, с. 148]. На Черкащині побутувало кілька
варіантів дівочих зачісок: заплітання в одну
косу, заплітання у дві коси, укладання «в ко
шик» або навколо голови [2, с. 13]. Як ствер
джують селянки старшого віку, хто мав краще
волосся, то заплітали у дві коси, хто гірше, –
в одну [РМК]. У святкові дні для оформлення
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та в інших регіонах, зокрема на Поділлі. Зви
чай, пов’язаний зі зберіганням вінців, ще й досі
побутує в селах Черкаського району.
Дослідники зафіксували відмінності вінків
молодої та дружки і в інших населених пунк
тах Черкащини, зокрема в с. Моринці Звени
городського району: «Ну, раньше ж у вінку, така
шапка ж була, цвітів багато. <...> Все в цвітах,
вся голова в цвітах. А в дружки – то отакий
цвіточок, і на грудях цвіточок» [4, с. 318].
На Звенигородщині побутували вінки, що
відрізнялися від черкаських. Вони повністю
вкривали голову молодої. Складалися такі вінки
із шести частин (чотири віночки та два вінчики),
а основою був металевий дріт. Вінок виконано
у формі трьох вертикальних рядів, складених із
білого й кольорового воску, парафіну та позліт
ки, спіралеподібних дротиків, покритих білим
папером. До вінка прикріплювали дві кіски, що
звисали ззаду. «Заквічані вони (молода з друж
ками) квітками, котра – білше, котра – менче,
а молодої вся голова вквічана. Збоку до квіток
пришито два маленьких віночки з позлітки та
червоної волочки. Котра дружка просватана,
то так само заквітчана, як молода, в віночки,
“вінчики”» [3, с. 93]. Простежується шанобли
ве ставлення до вінчиків. «(Кажуть, що такими
вінчиками благословляв був піп, а тепер – сами
роблять і пришивають). То старша дружка бере
одного віночка й передає на тарілці разом із
шапкою до сестри молодої, а тая сестра стоїть
на полу коло подушок, із заміжніми сестрами та
невістками й родичками (на ці віночки дивлять
ся, як на шось святе. Оті віночки з позлітки,
що у молодої на голові помеже квітками, потім
зашивають їй у подушку, раз на-завсіди). І от,
молодої сестра бере шапку – і благословиться
у старости пришивать “вінчик”. І співають тричі
“Благослови, Боже”» [3, с. 114]. «Вінок молодої
начали ж уже робить із цвітки. Хто ж вінки –
журавська робила, а тоді ж в Звіногородці ло
йові ж такі. Вінок, тоді коротенькі – отако все
голова уквітчана, на косу, уся. Одна коса у мо
лодої, і лєнту ж червону заплітали. А лєнтів –
Боже мій! – начіпляло» [4, с. 272] 1.
Натомість весільні головні убори, що по
бутували на Лівобережжі на території ко
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Наступним етапом було надягання паперових
квітів. «А тоді ложиться цвіток білий з оцієї ж
бомаги. Квітка до квітки з дротиками. А тоді
поверх вінка квітки – розова, зелена, рядами.
“Горою заквічана” кажуть. А ззаду вкручуються
квітки, шоб вся голова була влита» [ПНІ].
Потім простір між косицями й «цвітком»
заповнювали квітками, виготовленими з ко
льорового паперу.
Над білим «цвітком» прикріплювали бар
вінок. Як стверджують селяни старшого віку,
для такого вінка його потрібно було дванад
цять пучків. Використання барвінку відоме
також в інших сусідніх народів. Ззаду до вінка
прив’язували багато різноманітних стрічок.
Подібні вінки побутували до 60‑х років
ХХ ст., що свідчить про стійкість традиції,
але були витіснені міською модою.
Сам процес одягання головного убору на
зивався «заквічування» [ВКС]. Для цього
спеціально запрошували жінку, яка мала до
свід і постійно заквітчувала молодих.
Для виготовлення вінка необхідне було май
стерне володіння технікою плетіння, в’язання,
уміння розміщувати багатошарові кольорові
квіти на барвінковій основі [6, с. 45].
Особливою деталлю головного убору молодої
в Черкаському районі був вінець. Вінець – це
елемент і обов’язковий атрибут весілля, виготов
лений із двох перснів, обмотаних різнокольоро
вими вовняними нитками і з’єднаних між собою.
Його робили в суботу дружки, коли прикрашали
весільне деревце – гільце. У неділю, коли за
квітчували молоду, вінець приколювали до вінка.
Підтвердженням цього є весільна пісня:
Я вчора в торгу була,
Дві копи вторгувала
Та й купила голку,
Ще й ниточку шовку.
Не жаль мені стати
Вінця пришивати [МВВ].
Коли молодий приходив по молоду, то він
викупляв вінець у світилки, яка пришивала
йому цей вінець до шапки. Після весілля вінець
зашивали в подушку і зберігали до кінця життя.
Ця традиція широковідома на Наддніпрянщині
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непоправного удару по традиційній культурі
українців наддніпрянських сіл.
Ще до середини ХХ ст. на території Чер
кащини діяла заборона заміжній жінці ходити
без головного убору. Як фіксують етнологи в
інших регіонах, жінки не мали права заплітати
косу, а могли лише скручувати волосся.
Найархаїчніші головні убори заміжньої
жінки краю – очіпок і намітка. Вони були по
ширені на більшій частині території України.
Очіпок – головний жіночий убір, який
одягали на зібране волосся, а поверх запинали
намітку, пізніше – хустку. Його виготовля
ли з полотна, перкалю, ситцю, сатину, парчі.
У межах Черкаського району побутували твер
ді високі очіпки. Ця форма є характерною для
переважної більшості районів Правобережжя
Середньої Наддніпрянщини.
«Зборник» – круглий м’який головний
убір заміжньої жінки з потиличним стягуван
ням. Це пізніший різновид очіпка, який набув
поширення наприкінці ХІХ ст. на теренах Се
редньої Наддніпрянщини. За свідченнями жі
нок старшого покоління, у літню пору ходили
в «зборниках», а взимку поверх «зборника»
запинали хустку. Виготовляли його з полотна,
перкалю, ситцю, сатину, байки та інших тка
нин. «Зборники» вийшли з ужитку в першій
половині ХХ ст.
Намітка – давній жіночий рушнико
подібний головний убір, виготовлений з тон
кого конопляного чи лляного полотна, що міг
бути п’ять метрів завдовжки, відомий ще із
часів Київської Русі на більшості території
України. Хв. Вовк зауважував, що в Київсько
му та Канівському повітах Київської губернії,
особливо понад Дніпром, намітку виготовляли
із сирового шовку [1, с. 134].
Цінні відомості про перше одягання на ве
сіллі в неділю очіпка й намітки поблизу містеч
ка Лисянка, що на Черкащині, подає А. Крим
ський. Ці свідчення датуються 1878 роком.
«Як розплете брат косу, тоді сестри молодої,
що сидять з обох боків коло неї, цибають нога
ми на лаву і надівають на молоду очіпок; а мо
лода вдає, ніби вона з усеї сили його одкидає.
Доки це виробляється, співають:
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лишньої Полтавської губернії, значно від
різнялися за своєю структурою. Особливий
інтерес у контексті порівняльної характерис
тики викликає складний головний убір наре
ченої із с. Жовнине Чорнобаївського району
Черкаської області.
За допомогою музейних артефактів та зі
браного експедиційного матеріалу було від
творено процес одягання повного комплексу
головного убору.
Спочатку молодій вив’язували голову шов
ковою хусткою, потім одягали плисову стрічку,
основою якої був цупкий картон, а внутрішній
бік обшивали червоним ситцем. Такі стрічки
вирізнялися багатим декором і майстерністю
оздоблення. Стрічку вишивали гладдю основ
ними кольорами, прикрашали різноманітними
відтінками гарусу в поєднанні з лелітками та
бісером. В орнаменті переважали рослинні
мотиви, вони втілювалися у вигляді стилізова
них багатопелюсткових квітів різних розмірів,
пуп’янків, листочків, кривульок, ягідок тощо.
По периметру стрічку прострочували кольоро
вими нитками. Завширшки вона була близько
12 см, а завдовжки – 62 см.
Наступним етапом було одягання вінка,
який у с. Жовнине називали «квітки». «Квіт
ки» мали форму півкола, їх виготовляли з га
русових круглих кульок переважно червоного
із вкрапленням рожевого, зеленого, фіолетово
го, чорного кольорів та сухозлітки (металевої
нитки), що імітували живі квіти. Крім гарусу,
обов’язково використовували воскові кульки,
спіралеподібні дротики, покриті білим папе
ром, скляні намистини, вовняні нитки, дерев
ну стружку, а також пір’я павича. Ці кульки
кріпили до металевої дуги в декілька рядів за
допомогою металевих дротиків. Висота стано
вила близько 10–11 см 2.
Подібні вінки побутували також в інших
селах, які розміщувалися вздовж Дніпра, ко
лишнього Золотоніського повіту, однак ареал
їх поширення на сьогодні встановити немож
ливо. Це пов’язано з тим, що вони досить
рано вийшли з ужитку, а також із переселен
ням, яке відбулося в 1950‑х роках унаслідок
будівництва Кременчуцької ГЕС та завдало
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Покривалочка плаче, –
Покриватися хоче.
Хоче вона кибалочку
На свою головочку.

кі – то багато дорожші од виликих; бо вилика
хустка стоїть рублів два іс половиною, а ма
ленька стоїть рублів чотирі і п’ять» [3, с. 46].
На основі опрацьованого матеріалу експеди
цій, музейних збірок, власної колекції вдалося
дослідити побутування в різних районах Чер
кащини зачісок і головних уборів, які є ха
рактерними також для всього етнографічного
регіону Середня Наддніпрянщина і для суміж
них земель. Водночас виявлено й задокументо
вано локальні типи вінка нареченої (фотографії
та аудіоматеріал), його окремих складових, ві
рування, пов’язані з головними уборами та за
чісками, які не зафіксовані в інших місцевостях
або мають значні відмінності. Уперше вияв
лено й досліджено тип вінка, що побутував у
с. Яснозір’я, він складний за своєю конструк
цією та не був поширений у навколишніх селах.
Тому залучення нового польового матеріалу є
надзвичайно важливим для вивчення складно
го питання відтворення давніх головних уборів
та зачісок, а також їх трансформації.

Далі беруть за краї, що так її звуть, “на
мітку”, і махають наміткою понад головою мо
лодої, співаючи:
Я тебе, сестрице, скриваю,
Щастям-здоровлям наділяю...
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Заспівавши тієї самої пісні тричі, зав’язують
молодій голову наміткою» [3, с. 152–153].
Наприкінці ХІХ ст. очіпок і намітка ви
йшли із широкого вжитку, тому маємо про
них лише фрагментарні відомості. Їм на зміну
прийшли «зборник» і хустка мануфактурного
виробництва. На досліджуваних теренах по
бутували хустки різні за розмірами (великі,
середні, малі) та матеріалами (вовняні, ситцеві
тощо). «Хустки – зимою здорові, товсті, ва
ляні, а літом – маленькі тоненькі, що тіки кін
чики зав’язує під бородою. Тілки ці малень

Такий вінок зберігається у фондах Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (далі –
НІЕЗ «Переяслав») (Т‑9069).
2
Такі «квітки» (Т‑1623), як і решта складових частин жовнинського вінка, зберігаються в НІЕЗ «Переяслав» та
датуються кінцем ХІХ ст. Вони належали жительці села К. І. Гордієнко.
1
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ПРОБЛЕМИ РА ДЯНСЬКОСТІ В СУ ЧАСНОМУ
НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
Галина Бондаренко,
Тіна Полек
го повсякдення репрезентують праці О. Коля
струк, О. Мовчан, О. Стяжкіної, О. Рябчен
ко, О. Удода, П. Кравченка, О. Годованської,
О. Зарецького, А. Заярнюка, Л. Якубової.
Проблемні питання радянського способу жит
тя продовжують вивчати зарубіжні дослід
ники. Інтерес до теми засвідчують численні
навчальні модулі в університетах (див.: https://
chnm.gmu.edu/1989/exhibits/everyday-life/
introduction 2007), монографії, присвячені різ
ним аспектам радянської повсякденності: проб
лемам дитинства (Kelly Catriona. Children’s
World: Growing Up in Russia 1890–1991 (New
Haven: Yale University Press, 2007)), ролі жі
нок (Laura J. Olson, Svetlana Adonyeva. The
Worlds of Russian Village Women: Tradition,
Transgression, Compromise (Madison: University
of Wisconsin Press, 2012)), а також нариси про
окремі періоди радянської доби (N. Klumbyte,
G. Sharafutdinova. Soviet Society in the Era
of Late Socialism, 1964–1985 (Lexington
Books, 2012)), святкову культуру (Malte Rolf
Soviet Mass Festivals, 1917–1991 (Pitt Russian
East European), The American Historical
Review (2014) 119 (3): 1011–1012).
Праці російських дослідників, присвя
чені радянській повсякденності, стосуються
насамперед Росії, зарубіжні студії так само
базуються на російському матеріалі. Отже,
дослідження українського виміру радянсь
кості залишаються прерогативою вітчизня
них дослідників, що вимагає координації та
об’єднання наукових зусиль.
Значимою подією, що засвідчує початок
такої координації, можна вважати започат
кування Всеукраїнського науково-теоретич
ного семінару з циклу «Повсякдення: візії
та смисли» у 2015 році. У квітні 2016 року
у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського
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Дослідження радянського способу життя,
постаті радянської людини (Homo sovieticus)
та її світогляду після розпаду СРСР були до
сить поширеними в гуманітарних студіях пост
комуністичного простору. Зміщення наукових
інтересів у площину соціальних проблем, на
ціонально-культурного будівництва в неза
лежних державах дещо зменшило інтерес до
радянської тематики. Однак оскільки зміна
соціальних проектів не призвела до стрімких
змін у свідомості та громадянській позиції
населення, то «радянське повсякдення пост
радянського сьогодення» (формулювання Анд
рія Заярнюка) потребує нових міждисцип
лінарних досліджень, що базуються на нових
наукових підходах. Необхідність вивчення
механізмів збереження радянськості в сучас
ному українському суспільстві значною мірою
актуалізувалася у зв’язку з російською агре
сією на Сході України. Однією з причин по
ширення ідей «руского міра» серед населення
Криму та Донбасу, окрім соціально-еконо
мічних, цілеспрямованого утримання регіону
в культурно-інформаційному полі Росії екс
перти вважають домінування тут менталь
них установок радянської людини. 25‑річний
досвід соціологічних досліджень за проектом
«Людина радянська», започаткованого Юрієм
Левадою 1989 року, фіксує зростання при
вабливості образу радянської людини по мірі
віддалення його від реального часу в масовому
уявленні росіян. Соціолог «Левада-центру»
Наталя Зоркая в інтерв’ю студії «Ехо Моск
ви» (16.03.2016) зауважила: «Кримська іс
торія, вона оживила, так виявилось, найбільш
архаїчні конструкції негативної консолідації,
притаманної радянському часу, тоталітарній
державі» (http://www.levada.ru/).
В українській гуманітаристиці останнього
десятиліття дослідження проблем радянсько
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Хроніка

гідності, коли молоде покоління зробило свій
вибір – жити в демократичній Україні. На
Майдані відбувся розлам у нашій повсякден
ній практиці, почалося формування нової по
всякденності. Замість системи субординації
з’явилися нові способи організації, координації
дій. Люди виявили готовність до горизонталь
них зв’язків і особистої відповідальності.
Розчарування наслідками революції при
звело до тотальної недовіри до владних ін
ституцій. Результати опитування громадської
думки у 2015 році, здійснені фондом «Демо
кратичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, за
свідчують, що 70 % населення не довіряють
державі і стільки само відсотків вважають, що
за зміни в суспільстві відповідає держава. На
думку О. Коляструк, це прояви патерналізму,
до якого звикли за радянської влади. Одним
з маркерів радянської людини дослідниця на
зиває страх (бути покараним, звільненим з
роботи за висловлювання своєї думки), який
у нинішніх умовах став дисперсним. Існування
подвійних стандартів, лицемірства на суспіль
ному та особистому рівнях за радянської доби
створювало можливості для маніпуляцій. Усі
моделі відносин суспільства і влади – це та
кож те, що залишилося нам від тих часів. Ра
дянська історія розвивалася лінійно, мала по
зитивно-наступальний характер, трагічні події
в ній замовчувалися або оминалися. Нинішня
героїзація національної історії часто справед
лива, бо справжні герої були вилучені з неї і
потребують повернення до історичної пам’яті
народу, але водночас нездатність визнавати за
собою помилки, хиби, злочини, що мали місце
в ній, є продовженням радянських сценаріїв
керованої, сконструйованої історії.
Розглядаючи концепт ностальгії в контекс
ті характеристик «Нomo sovieticus», доповідач
ка зауважила, що притаманна їй ностальгія за
минулим насправді є ностальгією за убезпе
ченими життєвими практиками, часами своєї
молодості, а не тугою за режимом. Якщо в
сучасному немає стабільності, тоді звернення
до минулого, що було кращим і спокійнішим,
деякою мірою емоційно врівноважує людину.

ІМ
Ф
Е

(далі – ВДПУ) відбувся ІІ Всеукраїнський
науково-теоретичний семінар «Радянськість:
спроба діагностики крізь призму повсякден
ності». Ініціаторам цього заходу (ВДПУ, Ін
ститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,
Інститут історії України НАН України) вдалося
об’єднати для відкритого діалогу експертів –
істориків, соціологів, етнологів, антропологів,
мистецтвознавців та слухачів – викладачів,
краєзнавців, студентів, аспірантів. Серед пи
тань, винесених на обговорення семінару, були
проблеми радянської та пострадянської люди
ни в сучасній гуманітаристиці, радянські пове
дінкові стереотипи, прояв радянських ціннос
тей у сучасних сценаріях життя, «радянський
слід» у меморіальній культурі. Автор ідеї та
керівник семінару Ольга Коляструк (м. Він
ниця) розпочала його з доповіді «(Пост)радянська повсякденність: між травмою та
сподіванням», у якій пережитки радянськості
в сучасному українському соціумі розглянула з
позицій травми, ностальгії та сподівання. Для
розуміння того, наскільки людина, яка живе в
новій країні, свідома своєї позиції громадяни
на, варто розглянути систему її горизонталь
них та вертикальних зв’язків. Окреслюючи
феномен радянської людини, О. Коляструк
зазначила, що свідомо уникає терміна «совок»
для його означення, оскільки він містить не
гативні контамінації і може ображати почуття
людей старшого віку.
Якщо йти за результатами наукового проек
ту Юрія Левади, як зауважила О. Коляструк,
то радянська людина вирізняється такою якіс
тю, як колективізм, котрий як риса делегова
ний певним колективним інституціям. З цього
постає здатність розчинятися в колективіст
ському, ховатися за ним, не заявляючи про
особисту позицію. Така людина, не маючи за
радянської влади можливостей впливу на со
ціум, не уявляє, що голосуючи зараз так, як
всі, дозволяє системі існувати далі. Дослід
ники наголошують, що для зміни цих засад
потрібно, щоб трапилося щось надзвичайне.
Такою незвичайною подією стала Революція
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починається. Питання «Чи це моє життя, чи
хочу я так жити?» залишається актуальним
і сьогодні.
У доповіді Галини Бондаренко (м. Київ)
«Радянські стандарти заможності та їх
прояви в сучасній культурі споживання»
було окреслено методологічні підходи, через
які розглядали проблему достатку, заможності
в радянський час. Польський соціолог Петр
Штомпка пише про цивілізаційну некомпе
тентність населення посткомуністичних країн,
у ментальності якого патерналізм домінує над
індивідуалізмом, фатум – над активною жит
тєвою позицією, міфи – над реальністю. Фор
мування таких життєвих засад у населення
України відбулося в результаті більшовицької
політики знищення соціально активних, осві
чених, заможних його верств. На думку со
ціолога Світлани Бойм, коли йдеться про осо
бистість у радянські часи, то існувала постійна
загроза «її бездомності, все особисте, приват
не могло бути захоплене, приватизоване так
само, як кімната в комуналці». За свідченням
істориків, уже наприкінці 30‑х років минулого
століття було сформовано чітко негативне став
лення до багатих в українському селянському
середовищі. Націоналізація приватної влас
ності, розкуркулення, голодомори закріпили в
колективній свідомості страх бути заможним,
володіти значним майном чи коштами. Офі
ційною ідеологією негативний, ворожий образ
куркуля (багатія, глитая, буржуя, імперіаліста)
протиставлявся оптимістично-позитивному
образу безкорисливого, незаможного праців
ника (селянина, робітника, передовика праці,
комуніста, будівника світлого майбутнього).
Бути багатим було непрестижно, заможні
люди приховували свої статки, звичним для
багатьох стало прибіднятися. Стратегія ви
живання, самообмеження на довгі десятиліття
стала культурою радянського повсякдення.
Радянські стандарти заможності допові
дачка розглядала на матеріалі 70–90‑х років
ХХ ст. Саме за цим «брєжнєвським часом»
як періодом відносної економічної та політич
ної стабільності ностальгують люди старшого
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Неабияке зацікавлення учасників семі
нару викликала доповідь Олени Стяжкіної
(м. Маріуполь) «Володарі часу: чому радянське суспільство (не) завершується».
Оскільки перша частина доповіді, виголо
шеної на семінарі, була опублікована в № 4
журналу «Народна творчість та етнологія»,
зупинимося лише на тезах, що не ввійшли
до статті. Володарями часу, на думку до
слідниці, стало керівництво держави, пар
тійні інституції, які, привласнивши минуле
та ігноруючи теперішнє, спрямовували вісь
суспільного руху виключно в майбутнє. На
особливу увагу заслуговує формування сис
теми нової святкової культури, яка конструю
валася державою та була під її цілковитим
контролем. Утілюючи сценарії перемоги
більшовиків над стихіями (природними, сти
хією протесту, вільного часу), нові свята та
обряди спрямовували колективну енергію в
бажаному ідеологічно витриманому напрям
ку. Головним концептом радянської культу
ри дозвілля стало його суспільно корисне,
виховне значення. Соціальні блага у вигляді
відпусток, надбавок, пенсій були частиною
суспільної угоди, даром, що вимагав у від
повідь лояльності мас. Радянська цивіліза
ція була цивілізацією слів, лозунги, гасла
окреслювали межі, за які не можна було
переступати. Візуальними символами при
власненого державою часу стали куранти,
будильник. Годинник належав уже до предме
тів розкоші. У радянському побуті, що ділив
ся на періоди «до і після програми “Время”»,
без нього можна було легко обійтися.
Можливість мати час для себе, вийти за
рамки привласненого часу була в нечислен
них представників влади, богеми, тих, хто
мав якесь захоплення, хобі. Багато людей,
не в змозі вийти з окреслених для них інши
ми меж, не роздумуючи ходили на роботу,
навіть коли за неї не платили, а час знову
став персональною категорією. Інші сприй
няли це як поштовх до життєвих змін, час
став для них значущим. Для багатьох шлях
до персонального володіння часом тільки
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нення товарного дефіциту за часів державної
незалежності України призвело до гіпертро
фованих форм привласнення речей, предметів,
послуг, недоступних раніше. І якщо широкі
верстви населення в цьому привласненні обме
жені фінансово, тому купують значну кількість
непотрібних дешевих товарів, то можновладці
реалізують свій ідеал про заможне життя в
будівництві палаців, купівлі яхт, автомобілів,
коштовностей. Поширені раніше спеціальні
послуги замінили так звані елітні послуги та
товари. Візуальним символом надмірної роз
коші в повсякденні представників влади стали
маєтності колишнього генерального прокуро
ра. У ЗМІ з’явився навіть термін «Пшонкаstyle», яким тепер позначають коштовні речі
та предмети, позбавлені художньо-естетичної
вартості. Найбільш недоступними для насе
лення сьогодні залишаються медичні послуги,
здобування професійних знань. Лише 2 % до
ходів українських громадян сьогодні витрача
ються на дозвілля. Соціологічні опитування
фіксують негативне ставлення до багатих лю
дей одночасно з бажанням розбагатіти само
му. Це протиріччя, так само, як і багато інших
аспектів сучасного споживання, продовжують
сценарії радянської повсякденності.
У доповіді «Візуальний слід радянського
повсякдення: методологія аналізу» Володи
мира Тарасова (м. Харків) йшлося про мето
дику дослідження візуальних джерел та необ
хідність змін у ставленні дослідників до них.
Вивчення візуальних джерел потребує певного
алгоритму й технічного оснащення. Більшість
дослідників аналізують свої інтерпретації ві
зуального джерела, а не його візуальність,
убачають своє завдання в тому, щоб перевести
певне зображення в звичні їм текстові рамки.
Існує три класичні дослідницькі напрями ро
боти з текстами: формальний, аналітичний,
інтерпретаційний. Візуальне джерело, примі
ром, плакат, насамперед потребує його спогля
дання, певних рефлексій, для його розуміння
важливі знання і про особу митця, і про куль
турно-історичний контекст, у якому він творив.
Як приклад, автор запропонував розглянути
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віку. Підвищення добробуту населення, мож
ливість мати заощадження створили попит на
товари, що тоді не належали до групи товарів
першої необхідності (килими, імпортний одяг
та меблі, побутова техніка, автомобіль, окре
мі категорії продуктів). В умовах тотального
дефіциту високо цінувалася можливість діс
тати товар, який засвідчував би заможність,
статусність його власника. Такими статус
ними речами в різних верств населення були
пижикова шапка, фінський костюм, портфель«дипломат», дублянки, югославські меблі,
джинси, яскравий поліетиленовий пакет. Мо
нетизація влади, доступ до благ реалізувалися
через можливість володіти дефіцитним това
ром. Існували спецрозподільники при магази
нах, спеціальні ательє пошиву одягу та взуття,
якими користувалася партійна номенклатура.
Можна вести мову про певний зв’язок ра
дянських стандартів заможності з етнокуль
турними стереотипами українців, особливо
це стосується сільського населення. Значну
увагу традиційно приділяли статусу житла,
використанню нових будівельних матеріа
лів під час його будівництва. Що стосується
інтер’єру, то подекуди ще й досі зберігається
поділ житла на гостьову зону – парадну кім
нату з найпрестижнішими елементами декору,
умеблюванням та зону для себе. Ідеальний
стандарт заможного городянина, утілений у
тріаді квартира – дача – машина, і досі для
багатьох залишається таким. Одним з марке
рів достатку вважався значний запас продук
тів харчування, особливо жирів. За даними
Держкомстату (2015), 52 % заощаджень на
селення витрачає на продукти харчування.
Особливістю споживання радянської людини
було відкладання індивідуального користу
вання благами на майбутнє: куплені з вели
кими труднощами автомобілі більше стояли в
гаражі, ніж на них їздили, дорогі речі одягали
лише «на вихід», гроші на ощадкнижку скла
дали для дітей та онуків, на поховання.
Зарубіжні соціологи пишуть про те, що
стратегія самообмеження в споживанні зав
жди компенсується його надмірністю. Зник
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публікацій, адже після розпаду СРСР про
йшло небагато часу, і комуністичне минуле ще
не зовсім усвідомлювалось як минуле. Аналіз
ЗМІ показав, що така тематика не була пред
ставлена спеціальними публікаціями, а лише
фрагментарно простежувалася в матеріалах,
пов’язаних з мемуарами, щоденниками чи спога
дами, присвяченими певним історичним періо
дам. Моніторинг найпопулярніших українських
тижневиків так само виразно демонструє ре
трансляцію підходів радянської історіографії
у тлумаченні певних історичних подій і явищ,
тобто відображення історії в періодиці є час
тиною пострадянського повсякдення.
У доповіді Марини Гримич (м. Київ)
«Анатомія “шароварщини”» аналізувалися
витоки «шароварної» культури. На її думку,
в офіційному науковому дискурсі радянсько
го періоду було представлено лише дві форми
культури – соцреалізм та буржуазну культу
ру, за якими закріплювалися чіткі ідеологічні
конотації. Натомість сучасна культура існує та
аналізується в усій різноманітності своїх про
явів і буває «високою» (елітарною), масовою,
популярною, гламурною, мінімалістською,
культурою повсякдення, контркультурою,
може набувати форми кічу, авангарду тощо.
Відповідно «шароварщина» є одним із числен
них виявів сучасного культурного розмаїття.
Певною мірою це обгортка, у яку загортають
різноманітний продукт, це культура низької
якості, але водночас це один з наймасовіших у
нашій країні культурних трендів. Причина та
кого приголомшливого успіху криється в тому,
що для українців «шароварщина» стала однією
з найпоширеніших форм репрезентації своєї
етнічної ідентичності, і чимало людей сьогод
ні саме так уявляють собі «українськість»,
яка пригнічувалася в радянський час. Утім, за
формою «шароварщина» – це, власне, про
довження радянського культурного проекту.
Однак чи є вона такою за своєю суттю? На
разі існує чимало спроб осмислення «шаровар
щини». Її розуміють як декоративну культуру,
яка «базується на псевдоавтентиці, вкладена
в радянські рамки, визнана як культура села

ІМ
Ф
Е

польські плакати комуністичної доби, зокрема
дві афіші вистави «Лебедине озеро», викона
ні в різних стилях. Інтерпретація смислів цих
зображень буде відмінною з боку мистецтво
знавця та культуролога, другому вже потрібні
додаткові дані. Візуальна репрезентація сама
по собі є джерелом, що віддзеркалює не лише
творчі інтенції автора, але й елементи повсяк
денності, які за бажання можуть бутим роз
шифровані.
Другий день семінару розпочався з до
повіді Олександра Андрощука (м. Київ)
«Пострадянські репрезентації радянського: “близьке минуле” на сторінках популярних періодичних видань України
(1991–2015)». Автор простежив динаміку
періодичних видань за останні 20 років не
залежності, акцентуючи увагу на тому, яким
постає українське минуле на їхніх сторінках.
Попри передбачуване зниження кількос
ті читачів друкованої періодики, порівняно з
1990‑ми роками, наразі їхня кількість зали
шається досить значною для того, щоб чинити
вплив на інформаційний простір країни. Так,
за даними опитування 2015 року, 68 % україн
ців регулярно читають газети. Відповідно ака
демічному знанню доводиться дедалі більше
протистояти в конкурентній боротьбі за чита
ча з популярними періодичними виданнями.
Проаналізувавши історичний контент у най
більших загальноукраїнських ЗМІ, О. Ан
дрощук звернув увагу на те, що історичні свід
чення в них представлені досить неоднорідно.
Одні газети послідовно презентують минуле
окремими рубриками, запрошують для цієї
роботи фахових істориків (наприклад, проект
«Україна Incognita» від газети «День»), інші –
вдаються до спорадичних дописів, пов’язаних
з окремими історичними «героями». Украй не
однозначна ситуація склалася з відображенням
у періодиці історії повсякденності. На думку
О. Андрощука, це пов’язано з трьома основ
ними чинниками – політикою, комерцією і
ностальгією населення. Зі зрозумілих причин
на початку 1990‑х років радянській тематиці
відводилося мало місця в просторі періодичних
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ної культури можуть бути і не бути «шаровар
ними», залежно від контексту, у якому вони
розміщені. Четвертою ознакою є впадання в
крайнощі – демонстрація полярних репрезен
тацій етнічного, наприклад, неприродно сен
тиментальної та сором’язливої поведінки або
ж відверто тілесного і безсоромного.
Отже, попри те що «шароварна» культура
не є сільською за походженням, її споживачем
нерідко стає село. «Шароварщина» схильна до
крайнощів і є імітацією сільської культури –
спрощеною, невправною, стереотипною та де
коративною.
Завершальним виступом семінару стала
доповідь Наталки Жмуд (м. Вінниця) з теми
«Радянські світоглядно-поведінкові практики в сучасному житті мешканців Поділля
та Донбасу: взаємний дискурс». Дослідни
ця презентувала результати польового дослі
дження, проведеного серед тимчасово пере
міщених осіб і корінних жителів Вінницької та
Хмельницької областей у межах студентської
етнографічної практики студентами та викла
дачами ВДПУ 2015 року. Метою роботи стало
вивчення проявів радянськості у світоглядноповедінкових практиках мешканців Східного
Поділля і Донбасу, а також виявлення соціо
культурних ідентичностей та рівня взаємодії
«свого – чужого – іншого».
Було опитано 156 респондентів, переважно
віком 18–45 років. У процесі роботи виникло
чимало труднощів, пов’язаних зі збором (орга
нізація рекрутингу респондентів і «наратив
них» інтерв’ю) та аналізом інформації (існу
вання універсальних маркерів радянськості як
таких; сприйняття особистісних характерис
тик як маркерів; виявлення «закритих»/ «при
хованих» маркерів).
Після аналізу емпіричної інформації ро
бочій групі вдалося дійти певних попередніх
висновків щодо цієї теми. Так, що стосується
власної ідентичності, близько 55 % опитаних
уважають себе громадянами України, близь
ко 25 % схиляються до локальної ідентич
ності (співвіднесення з населеним пунктом –
селом/містом), близько 15 % уважають себе
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і запечатана надійною виконавською музосві
тою» («Галицький кореспондент»), або ж як
декоративну культуру, яка базується на псевдо
(або уявній) автентиці, що уявляється як куль
тура села. Письменник Юрко Іздрик наголо
шує, що «шароварщина» «є радше культурним
кодом, ідентифікаційним кодом. У цьому сенсі
вона нічим не відрізняється від подібних кодів
інших народів – “циганщини”, “рускіх мат
рьошок-ікри-водки”, “аргентинського танго”,
“французьких шансоньє”, “латиноських кохан
ців” тощо». Можна вважати «шароварщину»
міським культурним продуктом, що регламен
тується комерційною вигодою. Утім, схожі яви
ща існували на території України ще в ХІХ –
на початку ХХ ст. – це кіч, лубок, міський
жорстокий романс (як жанр фольклору), а та
кож наївна література. Отже, «шароварщина»
виникла тоді, коли стало зрозуміло, що народ
на (етнічна) культура може стати комерційно
успішною і що в автентичному вигляді «про
дати» її дуже важко, а також коли відбулося
винайдення оптимальної спрощеної форми для
її представлення в міському/міщанському се
редовищі. Здійснивши «розтин» «шаровар
щини», можна виокремити основні особливос
ті її «анатомії». Першою ознакою є «імітація
традиційної культури», адже «шароварщина»
завжди спрощена, невправна, стереотипна та
декоративна. Однак подібні речі мають місце не
лише в Україні, варто згадати хоча б представ
лення культури північноамериканських індіан
ців та наші стереотипи, які сформувалися під
впливом такої репрезентації. Другою ознакою
«шароварщини» є «фестивальність» з комер
ційним ухилом, тобто проведення культурних
практик у форматі концертів, народних гулянь,
звітів народної творчості, характерних їжею,
видовищами, сувенірами тощо. Такий прояв
«шароварщини» трапляється не лише в пост
радянському просторі, а й у США, Канаді,
Мексиці тощо. До того ж формат «багатства»
під час фестивалю нерідко виразно контрастує
з бідністю реального повсякдення. Третьою
ознакою «шароварщини» є її ситуативність.
Однин і той самий предмет або явище етніч

107

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 3/2016
5/2016

а місцевий діалект, наголос, темп мовлення,
колоритність мови та акцент.
Очікувано найскладнішою була робота з
виявлення площин та маркерів радянськос
ті. Майже всі опитані з обох сторін «більш
радянськими» назвали мешканців Сходу,
а основною причиною цього – територіальну
близькість з Росією та віддаленість від Євро
пи. Маркером радянськості відзначено топоні
міку та символіку (близько 100 % опитаних).
Іншим «видимим» відмінним критерієм стала
святково-обрядова культура, зокрема майже
невідоме для мешканців Донбасу святкування
у Вінниці Днів Європи. Принциповим марке
ром став вищий рівень релігійності в подолян
(частота відвідування богослужінь та урочис
тіше ставлення до них). Додатковими озна
ками називалися знання української, особли
во сучасної культурної продукції, готовність
до суспільних змін (на це вказала половина
опитаних). Останнім маркером респонденти
назвали російську мову (8 %). Попередні ви
сновки польових студій засвідчили перспек
тивність окресленої теми як у науковому, так і
суспільному дискурсах.
Семінар підтвердив необхідність та акту
альність подальших досліджень проблем ра
дянськості, її проявів у сучасному українсь
кому соціумі. Організатори запрошують
науковців до участі в семінарі наступного року.
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європейцями, по 2 % мають регіональну і ре
лігійну (конфесійну) ідентичності.
Цікавими виявилися результати опиту
вання мешканців Поділля щодо комунікації
з переселенцями. З тих, хто мав безпосеред
ні контакти з мешканцями Сходу (80 % рес
пондентів), 67 % відзначили свої позитивні
враження, 25 % – різні, 8 % – негативні.
Натомість ті, хто мав опосередковані контак
ти з переселенцями (20 % опитаних), у своїх
відповідях продемонстрували дзеркальну си
туацію – 53 % зауважили негативний досвід,
35 % – різний і 12 % – позитивний. Симпто
матично, що опитування переселенців показа
ло аналогічні результати про досвід комуніка
ції з подолянами.
Що ж до рівня взаємодії «свого – чужого –
іншого», то результати опитування суттєво не
відрізнялися – близько 50 % мешканців обох
регіонів вважають один одного «своїми» («та
кими ж»), близько 10 % – «чужими», близько
40 % – «іншими». Ця «інакшість» виявляєть
ся у трьох основних аспектах: менталітеті регіо
ну (аграрний/промисловий), мові, радянськості.
Ментальними відмінностями респонденти
(особливо переселенці зі Сходу) відзначили
темп життя, культуру спілкування та способи
організації дозвілля. Важливо, що розмежу
вальними мовними маркерами переселенці
назвали не російсько-  чи україномовність,
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рисах угорського народу, формах його мистець
кої саморепрезентації, типах політичних і сус
пільних організацій Європи, різних країн світу.
Підтверджено, що ці питання можна результа
тивно вивчати з погляду культурної антропо
логії, етнології, мовознавства, історичної науки
та літературознавства, музикознавства, кіно
знавства й театрознавства, мистецтвознавства.
Далі прозвучали пленарні доповіді, на яких
виступили відомі вчені: Берталан Андрашфал
ві, Андреа Сейдлер, Ласло Янкович, Вілмош
Фойкт.
Відомий угорський етнолог, громадський
діяч Б. Андрашфалві в 1990-х роках був де
путатом Угорського парламенту, а також мі
ністром культури та освіти. На Конгресі йому
було доручено почесні обов’язки голови, він
озвучив доповідь «Виміри угрознавства»,
у якій мовилося про історичні, етнологічні, еко
логічні аспекти трактування нації. А. Сейдлер
у виступі «Можливості гунгарології» розпо
віла про здобутки унгаристики, а також про
конкретні досягнення кафедри фіно-угорської
філології Віденського університету, яку вона
очолює. Знаний літературознавець Л. Янко
вич порушив тематику «Гуманісти – з місце
вих та інших країв», окресливши діяльність
відомих угорських гуманістів. Фольклорист
В. Фойкт охарактеризував «Періоди релігій
ної культури в Карпатському регіоні».
Наступного дня в Печському університеті,
який цьогоріч святкує своє 650-ліття і є най
давнішим вищим навчальним закладом Угор
щини, розпочалася робота сорока симпозіумів,
на яких прозвучало понад п’ятсот доповідей.
Тематика була якнайрозмаїтіша – від тради
ційних філологічних наук, історії, археології,
мистецтвознавства до правових, господарських
проблем та історії медицини. До прикладу,
це симпозіуми: «Угорська мова як іноземна»,
«Правові аспекти міграції і суспільні, культурні
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На півдні Угорщини в місті Печ із 22 по
27 серпня тривав VIII Міжнародний угро
знавчий конгрес «Спільний простір культури і
науки. Угрознавство в XXI столітті». У Кон
гресі взяли участь дослідники із 24 країн,
128 інституцій, загалом 493 учасники. Попе
редні форуми відбувалися почергово в країні та
за її межами, це фінське місто Яваская, Клуж,
Рим, Неаполь, Сеґед, Дебрецен, Відень.
Окрім багатьох європейських країн, зокрема
сусідніх, на Конгресі були представлені Спо
лучені Штати Америки, Арабські Емірати,
Південна Корея, Китай та Японія. З Украї
ни у форумі взяли участь вісім дослідників –
переважно мовознавці з Ужгорода та Берего
вого, одна учасниця з Києва.
У підготовці Конгресу значну роль віді
грало Міжнародне угрознавче товариство, що
його було створено 1977 року за ініціативою
Угорської академії наук під назвою «Між
народне товариство угорської філології». Ця
організація мала й має за мету координування
зв’язків поміж ученими-угрознавцями з-поза
території Угорщини.
Урочисте відкриття Конгресу відбулося в
Центрі ім. Золтана Кодая, учасників привітали:
голова Міжнародного угрознавчого товариства
Туомо Лахделма, ректор Печського універси
тету Йожеф Бодіш, мер міста Печа Жолт Пава,
співголова Товариства Монок Іштван, інші ор
ганізатори. Виступаючі наголосили на важли
вості подібних форумів, збільшенні з року в рік
кількості їх учасників. Серед іншого було заува
жено, що угрознавство як міждисциплінарний
дослідницький терен, що має поважну історію
і володіє вагомою міжнародною базою знань,
значною мірою може прислужитися до процесу
оновлення гуманітаристики, забезпечити спів
робітництво багатьох наукових царин. У межах
угрознавства відкриваються можливості про
стеження змін у мовних, етнічних та культурних
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ці контакти тривають уже понад 25 років, а нині
продовжилися у формі міжнародних проектів.
З етнологічних проблем прозвучали також ці
каві доповіді: відомого угрознавця з Румунії
Ференца Пожоня «Церква і народний обряд»,
співробітниці Інституту етнографічних дослі
джень УАН Еви Мікош «Народний характер.
Нація, фольклор і історія. Дюла Шебештєн
та угорська історична фольклористика». Про
важливу справу підготовки покажчика угор
ських народних переказів розповів дослідник
із цього самого Інституту Золтан Мадяр,
який уже розробив декілька прикладних по
кажчиків. Дослідниця з Польщі Малгожата
Таранек назвала свій виступ «Мовна картина
відьомства в угорських народних віруваннях:
когнітивна дефініція». Злободенними темами
в Угорщині нині є етнологія релігії, екологія,
соціальна та культурна антропологія, з яких
теж прозвучало чимало цікавих доповідей, на
приклад, Арпада Паппа «Антропологія доно
сів – Сабадка 1944–1945». Щодо важливості
екологічних питань сьогодення наведімо слова
Б. Андрашфалві: «Нищення природного се
редовища у ХХІ столітті, що спостерігається
по всій земній кулі, є господарсько-політичнонауковою і передусім моральною проблемою,
питанням майбуття або ж знищення людства».
З україністики загалом згадаймо доповіді
знаної угорської славістки, у минулому – де
кана історичного факультету Печського уні
верситету Марії Фонт про зв’язки галицького
князівства з угорцями, а також співробітниці
Інституту дослідження нацменшин Угорщини
Чілли Фединець «Питання мігрантів в охоп
леній кризою Україні».
Угрознавці з України виголосили допо
віді переважно з мовних проблем (К. Горват
«Престиж угорської мови в Україні» та ін.),
була й інша актуальна тематика, до прикла
ду, В. Васовчик «Роль закарпатської церкви у
формуванні самоідентичності».
У ході Конгресу відбулися два загальні
засідання Міжнародного угрознавчого това
риства. На останньому було переобрано його
голову – ним стала дослідниця з Відня, фа
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впливи», «Угрознавчий симпозіум», «Інтердис
циплінарний мистецтвознавчий симпозіум»,
«Симпозіум креативного письменства. Угор
ські автори поміж культурами», «Культурний
націоналізм та розбудова держави в Угорщині
у ХІХ столітті», «Угорський симпозіум з іс
торії філософії», «Угорсько-хорватські зв’язки.
Політика і культура», «Щоденник та історія»,
«Педагогічний симпозіум», «Мовне розмаїття:
минуле і майбутнє угорства Карпатського ба
сейну», «Німецько-угорські наукові і культурні
зв’язки поміж двома війнами» та ін.
На Конгресі серед інших прозвучало чи
мало цікавих доповідей з етнології, культурної
та соціальної антропології, багато уваги при
свячено питанням етнології релігії, міграцій
і переселень, ідентичності та міжкультурної
взаємодії. Ці доповіді можна було послухати
в межах симпозіумів «Ідентифікація. Регіон.
Нація», «Культурологія і етнографія – у між
дисциплінарних аспектах», «Край – лю
дина – культура: екологічні дослідження в
суспільствознавстві», «Релігійна культура в
Карпатському регіоні». Були тут відомі вченіетнологи, доктори наук, професори: релігіє
знавець Барна Ґабор – завідувач кафедри
етнології та культурної антропології із Сеґеда,
викладачі-емеритуси Печського університе
ту Ева Поч – всесвітньо відомий фахівець із
народних вірувань, Вілмош Фойкт – фіноугрист фольклорист, міфолог та ін.
Симпозіумом «Культурологія і етногра
фія у міждисциплінарних аспектах» керував
Золтан Надь, завідувач кафедри етнології
та культурної антропології Печського уні
верситету, він займається культурою хан
тів, удмуртів та інших народів. Через автор
ку цих рядків З. Надь передав для ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського праці кафедри й запро
понував надалі підтримувати науково-творчі
зв’язки поміж двома інституціями. Л. Муш
кетик у свою чергу подарувала З. Надю
власні праці з угорсько-української темати
ки, вона виголосила виступ на секції на тему
«Міжнародне співробітництво Угорської та
Української академії наук на терені етнології»;
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науки, серед них і угрознавство, є основою
взаєморозуміння, а також конче необхідні в
справі культурного посередництва. Таким чи
ном, унгаристика може слугувати для цього
моделлю, бо є не науковою цариною в тради
ційному плані, а колом співробітництва різних
наукових дисциплін. Було також повідомлено,
що планується видати 15–20 наукових томів
праць форуму.
Учасники Конгресу мали також можливість
побувати в місті Сексард, у сексардському фі
ліалі Печського університету, садибі-музеї
відомого угорського письменника, перекла
дача Мігая Бабіча, ознайомитися з іншими
пам’ятками культури міста.
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хівець із фіно-угрознавства А. Сейдлер. Ви
брано також місце проведення наступного
конгресу, який відбудеться 2021 року на базі
Варшавського університету. А. Сейдлер серед
іншого у своїй промові наголосила, що слід
виступати проти негативних тенденцій, які
спостерігаються в західному світі щодо ско
рочення угрознавчих програм під знаком еко
номності й раціоналізації.
Учасники Конгресу зауважили, що пред
ставники наукових дисциплін, які належать
до гунгарології, у наш час мають спільно ви
ступати проти девальвації гуманітарних наук
та малих мов, яка обумовлюється економічною
доцільністю, адже очевидно, що гуманітарні
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Дзяды бароняць ад бяды.
Білоруська народна мудрість

тиянського балто-слов’янського звичаю триз
ни, пов’язаного з культом предків. Серед знач
ної кількості поминальних днів календарного
року найбільше вшановуються Осінні Діди.
У цей час уже зібрано весь урожай, природа
завмирає, починаються великі поминки по
мерлих родичів. Збереглися згадки про те, що
білорусам був відомий також стародавній зви
чай поминання пращурів-жінок (Баби). До
християнський звичай закликання душ помер
лих на Діди вперше було художньо зображено
Адамом Міцкевичем у його знаменитій поемі
«Дзяды». З християнізацією слов’янських на
родів обряд ускладнився нашаруванням но
вого культу. Обряди трансформувалися в
Батьківські суботи, і в такому вигляді існують
досі.
У білорусів та українців важливою була та
кож Дмитрова субота (перед святом Дмитрія
Солунського). Зараз його відзначають в одну
із субот з 1 по 11 листопада. Однак зазвичай
поминають увесь тиждень. Через те що като
лицька церква відзначає День пам’яті 2 листо
пада, нині Діди об’єднують фактично дві тра
диції – православну і католицьку. У ці дні або
напередодні потрібно відвідати храм, подати
поминальну записку за своїх покійних рідних,
помолитися, поставити свічку. У цей час від
правляються вселенські панахиди – спеціаль
ні служби,  присвячені пам’яті покійних [ІС].
До визнання народних «Дзядів» костел
поки не готовий. У Дмитрівську поминальну
суботу (церковний аналог Дзядів), за словами
православних священиків, душам покійних до
сить свічки і молитви. Проте народ по-своєму
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На початку листопада нам пощастило від
відати столицю Білорусі – Мінськ, а також у
рамках міжнародного свята «Каласавіни» до
лучитися до вшанування 134‑ї річниці від дня
народження видатного поета та наукового і
громадського діяча Якуба Коласа (Костян
тина Михайловича Міцкевича) у Державно
му літературно-меморіальному музеї. Народ
ний пісняр народився 3 листопада 1882 року
на хуторі Акінчіци (нині Мінської обл.), саме
на тому тижні, коли в білорусів проходять по
минальні дні – «Дзяди». Символічним є й
те, що це свято знайшло своє відображення
на сторінках його творів, адже у спадщині
багатьох великих національних митців тема
народної пам’яті посідає значне місце. У му
зейних фондах зберігаються зафіксовані ним
фольклорні та етнографічні польові матеріа
ли, які майбутній поет зібрав у юності і до
яких неодноразово звертався впродовж усьо
го життя. Про «Дзяди» Якуб Колас розповів
у «Новій Землі» (1923). Філософ Володимир
Конон назвав цей твір епосом, у якому «вияв
лений духовний сенс білоруського національ
ного Космосу» [2].
Тож у нас була ще й невеличка нагода про
стежити, якого значення надають цьому свя
ту в сучасній Білорусі. Нагадаємо, що Осінні
Діди (Восеньскія Дзяды) – поминальні дні в
народному календарі білорусів і українців,
а також населення прикордонних з Білорус
сю територій: Підляшшя, Смоленщини, Аук
штайтії.
Походять Діди (білорус. Дзяды, польс. Dziady,
литов. Ilgės), за висновками вчених, з дохрис
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Хроніка

атомної бомби. І тому Діди мали такий харак
тер. Поворот до національного відродження,
шанування пам’яті предків і визнання спра
ведливості. Комуністи КДБ прекрасно розу
міли, що це означає. Тоді над натовпом підня
лися біло-червоно-білі прапори. Люди вперше
їх побачили» [2].
У 1989 році на «Дзяди» було встановлено
семиметровий «Хрест Страждань». Це свято
і саме місце стали символом боротьби за не
залежність Білорусі. Нині ж Куропати – поза
увагою офіційних органів. Проте в урочищі
традиційно влаштовуються народні толоки:
люди прибирають і впорядковують територію,
ремонтують хрести.
«Діди – це ті, хто зайшов за обрій. Усі
діди, хто переселився на той світ. Незалеж
но від статі, віку. У тому світі вони відпо
відальні за рід, за тих, хто залишився тут,
у світі матеріальному» – ще й так узагаль
нено відповідають білоруси на питання про
значення цього свята. Звичайно, до цього
кола «дідів» належать і найшанованіші, ті,
хто потрапив до «народного пантеону». Од
ним з тих, хто сприяв національному відро
дженню в 1980‑х роках, був Алесь Адамо
вич. Саме в ці поминальні дні Нобелівська
лауреатка Світлана Алексієвич зазначи
ла на Радіо Свобода – Білорусь: «Алесь
Адамович – білоруський Вацлав Гавел.
Його ім’я заслуговує увічнення. Ідею ство
рення музею я підтримую і буду в цій справі
брати участь... Ми ж чекаємо якихось дій від
влади, а де ми самі?» [3].
Для білорусів боротьба за незалежність ще
не завершилася. Попри всі перепони вони шу
кають своє коріння і не забувають пращурів,
що спростовує поширену думку про незво
ротність асиміляційних процесів, ініційованих
близьким сусідом ще з давніх часів. Отже,
в умовах урбанізаційних та глобалізацій
них викликів, репресивних дій влади Дзяды,
у найширшому розумінні цього явища, вико
нують функцію своєрідного етно-захисного
механізму національної культури.
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бачить це свято. Навіть у православному храмі
в ці дні ми побачили довгий (через усе примі
щення) стіл, на якому лежало безліч клуночків
з вечерею для предків.
На Осінні Діди в околицях Мінська, за
словами наших респондентів, і нині влашто
вують домашню сімейну вечерю, на яку мають
завітати предки [ЗБ]. До цього свята в дав
нину готувалися з особливою ретельністю:
прибирали в будинку, милися в лазні. При
мітно, що обов’язково після відвідування
лазні залишали відро чистої води і свіжий
віник для предків. Жінки на Осінні Діди в
Білорусі зазвичай готують святкові страви,
а господареві будинку належить перед ве
черею запалити свічку і прочитати молитву,
а також запросити душі предків до столу.
При цьому всі двері в будинку залишаються
відкритими, щоб «діди» могли ввійти й сісти
за стіл. Традиційною стравою була поми
нальна кутя.
«Дзядами», до речі, називають і сам день,
коли відбувається обряд, і пращурів, яких по
трібно згадати щонайменше до сьомого поко
ління. Потім зі словами «Святі Діди, Ви у нас
поїли, попили, то ж ідіть назад до себе» випро
воджали і виносили горщик з їжею та швидко
зачиняли двері. Трапеза залишалася на столі
до ранку, мовляв, раптом забреде якась за
блукала душа. Так робили щороку, поступово
передаючи всю інформацію дітям і онукам.
Проте упродовж ХХ ст. традиція поминати
своїх предків на Дзяди не віталася.
Нині щорічно 2 листопада в Білорусі, як і
в усій Центрально-Східній Європі, відзнача
ється День пам’яті (після відповідного Указу
Президента Республіки Білорусь від 26 бе
резня 1998 № 157), що вважається держав
ним святом (до нинішнього президента це був
ще й вихідний день).
Починаючи з 1988 року, на Діди щоріч
но відбувається хода в урочише Куропати
в пам’ять про жертви сталінського режиму
[НА]. Зенон Позняк, нині політичний емі
грант, згадував: «Куропати були як вибух
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Поїздка відбулася в рамках спільного
українсько-білоруського проекту «Етнокуль
турна спадщина народів України та Білорусі в

контексті сучасного етнокультурного дискур
су» (Ф 73/117-2016) за підтримки Державного
фонду фундаментальних досліджень України.  
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VI МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ
«МИСТЕЦТВО ВИРІЗУВАННЯ: ФОРМА І КОЛІР»
Зінаїда Косицька

Людмила Волкович-Борис; член Білорусь
кої спілки майстрів народної творчості Оль
га Бабуріна з Мінська; Світлана Яворська з
м. Домодєдова та ін. З України приїхали м.н.с.
Інституту мистецтвознавства, фольклористи
ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ
Зінаїда Косицька (м. Київ); майстер народної
творчості, член Національної спілки майстрів
народного мистецтва України Людмила Бабіч
(смт Царичанка Дніпропетровської обл.); ор
ганізатор сайту «Українська витинанка» Ірина
Зяткіна (м. Бердянськ Запорізької обл.); май
стер Олена Харченко (м. Бердянськ Запорізь
кої обл.); викладач художньої школи Вікторія
Нестерова (м. Часів Яр Донецької обл.); май
стер-педагог Оксана Цимбалюк з донькою
Олександрою (м. Хмільник Вінницької обл.);
майстер Тетяна Мельник (м. Рівне ); майстервикладач математики Галина Дудар (м. Тер
нопіль). Також на зустрічі були представлені
роботи українських майстрів – Ірини Токар
ської (м. Львів), Марії Янкової (м. Київ), Оле
сі Іщук (м. Луцьк). У матеріалах Симпозіуму,
виданих до початку його роботи, опублікова
но статті учасників, зокрема й тих, хто взяв
участь заочно. Так, Олена Тихонюк, україн
ська дослідниця витинанок, висвітлила на сто
рінках збірника творчість української худож
ниці Людмили Мазур (1947–2000).
На спільних засіданнях і секціях («Істо
рія та регіональні особливості», «Навчання
і практичне застосування») було прочита
но цікаві доповіді. Кожен учасник з України
представив важливі грані цього виду мисте
цтва. Майстриня Л. Бабіч висвітлила головні
особливості витинанок краю Приорілля, зо
крема осередку Петриківка, підкреслила їхню
багатобарвність, значну кількість первинних
складових, головні композиції типу «вазон»,
«букет» тощо. Сама Л. Бабіч, починаючи з
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Нещодавно, 24–26 червня 2016 року,
у м. Молодечно, що має статус культурної
столиці Білорусі, відбувся VI Міжнародний
симпозіум «Мистецтво вирізування: форма
і колір». Цього року зустріч була присвячена
пам’яті провідних білоруських майстрів мисте
цтва витинанки – Вікторії Червонцевої (1937–
2014) і В’ячеслава Дубінки (1941–2010), вона
відбулася в залах Молодечненського держав
ного музичного коледжу ім. М. К. Огинсько
го. На форумі в черговий раз учасники обго
ворили сучасний стан мистецтва вирізування з
паперу, його історичні аспекти, досягнення та
проблеми.
Перед роботою Симпозіуму організатори
відкрили виставку, на якій були репрезентова
ні твори учасників, місцевих майстрів і моло
дечненських студентів. Гостей привітала Ася
Олексіївна Петриченко, спадкоємиця чис
ленної колекції витинанок, зібраної ученим із
Харкова – Олексієм Максимовичем Петри
ченком (1911–1996); також виступили дирек
тор Молодечненського державного музичного
коледжу ім. М. К. Огинського Григорій Семе
нович Сорока, голова Білоруської спілки май
стрів народної творчості Євген Михайлович
Сахута, директор Мінського обласного центру
народної творчості Раїса Йосипівна Войцехов
ська та інші діячі культури.
Майстри й мистецтвознавці представля
ли різні країни – Білорусь, Україну, Польщу,
Литву, Росію. Це, зокрема, професор, етно
граф Варшавського університету, організа
тор приватного музею народного мистецтва
Польщі Мар’ян Покропек; лектор Вільнюсь
кої колегії та Вільнюського технічного інсти
туту Лаймуте Федосєєва; провідна литовська
майстриня й педагог Одета Туменайте-Браже
нене; заступник директора Молодечненського
музичного коледжу ім. М. К. Огинського
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витої гуцулки. Вона також активно записува
ла фольклор: місцеві легенди, казки, розповіді
про весільні обряди, спогади, а ще створюва
ла живописні полотна про побут односельчан,
писала ікони тощо.
Під час Симпозіуму також було відкри
то виставку витинанок «Пелюстки пам’яті»,
на якій репрезентовано роботи Вікторії Чер
вонцевої, її доньок Наталі та Єлизавети Чер
вонцевих, а також її учнів (Молодечненський
краєзнавчий музей). Ще одна виставка тво
рів – «Вячеслав Дубінка. Пам’яті майстра» –
відбулася в Палаці культури м. Молодечно.
Завдяки зусиллям господарів-організато
рів, зокрема Григорія Сороки, Людмили Вол
кович-Борис, Наталі Сухої, Ольги Бабуріної,
Ольги Наливайко (останні три – з Мінська),
на Симпозіумі панувала тепла атмосфера й ви
сокий фаховий рівень. Не можна оминути ува
гою злагоджену роботу студентів Коледжу,
які організували роботу з комп’ютерним об
ладнанням та іншою технікою. Участь митців з
України на такій представницькій міжнародній
зустрічі засвідчує надзвичайно високу творчу
активність, відповідний рівень робіт, а також
громадянську позицію українських майстрів.
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1990-х років, керує народною студією з ви
тинання «Сонячна квітка» в смт Царичанка
Дніпропетровської області. Авторські панно
майстрині та її учениць – Ольги Дніпров
ської, Маргарити Валєшиної, Ірини Смєліко
вої, А. Дерев’янко й багатьох інших учасниць
колективу – зриме продовження стійких тра
дицій регіону в сьогоденні.
В. Нестерова ознайомила слухачів із влас
ними педагогічними напрацюваннями та спо
стереженнями, набутими в роботі з вихован
цями художнього відділення Школи мистецтв
м. Часів Яр. Значимість її досвіду полягає у
врахуванні на заняттях творчих і психологіч
них особливостей школярів. З. Косицька роз
повіла про багатогранну творчість української
народної письменниці, художниці Параски
Плитки-Горицвіт (1927–1998), згадавши та
кож, що вона була зв’язковою УПА, за що на
десять років потрапила до сибірських таборів,
п’ять із яких через обмороження ніг проходила
на милицях. Після тривалих поневірянь і «хру
щовської реабілітації» майстриня повернулася
в рідне село Криворівня Івано-Франківської
області. Вирізування витинанок постало лише
одним із творчих проявів обдарованої працьо
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Myroslav Borysenko. Destruction of Traditional Toponymical Space: Renaming Policy in Ukraine in the 1920s
through 1950s. The article considers the highly topical problem – changes in toponymical landscape of Ukraine over the
period of the Communist epoch. The author believes that the current names of Ukrainian settlements constitute a certain
distinct system; they are formed by definite rules and have their own peculiarities. In historical science, toponymy is utilized as
historical sources for studying ancient epochs, yet present-day names are of important value as well. Meanwhile, a heed to this
issue among modern scholars is substantially increasing in recent years. Most modern historians regard modern toponymy as a
component of Soviet propaganda.
However, we believe this approach is underproductive. In names of villages and towns, in onomastics in general, is reflected
a peculiar space feeling of ruling regime. All political regimes, having seized new territories, primarily changed geographic
identifiers. Those new names have become the embodiment of their ideology.
The author demonstrates that the Soviets, at the beginning of its existence, were aimed at expanding its influence to the
world. New place name were intended for manifesting the global scale of the Bolshevik overturn. Memorial names did not
perpetuate separate featureless heroes, but simply exploited them for creating their own hierarchy.
The article also widely submits the examples of annihilation of Ukrainian traditional place-names, being massively replaced
by new ones. This new type of onomastic constructions is still absolutely unstudied in Ukrainian historiography. We can see
that a new toponymical system was created after the patterns of traditional Russian place-names, which has contributed to the
intensified Russification of Ukraine.
Keywords: totalitarian regime, Ukrainian place-names, renaming policy, onomastics.
V. Dolhochub, N. Petrova. Displays of Locality in the Extra-Academic Reconstruction of the Ukrainian
Traditional Culture. The article deals with how the people not pertaining to academic or professional spheres, which are
engaged to studying and preserving traditional culture, reconstruct different aspects of Ukrainian ethno-cultural heritage.
The authors analyse three groups of reconstructors: craftsmen, owners of private ethnographical museums, and Ukrainian
Neopagans. The authors primarily focus on how local specificity of ethnic culture becomes apparent in these reconstruction
practices.
The idea of locality can be adopted by reconstructors from different sources: it could be the local, expressed in global
methods of locality, or a natural view of a person, who grew up in milieu of a village. Each group of reconstructors has
persons, who occupy themselves with serious research, acquaint themselves with relevant scientific literature, and by their level
of knowledge approximate to professional ethnographers. However, some of these people advocate a national (ethno-genetic)
mythology, popularized in the 1990s.
The authors draw attention to the trend of deterritorializing the traditions and their interpenetration. For example, the authors
mention the occurrence of purposive transference of one local tradition (Petrykivka decorative painting), institutionalized and
included in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, to a cultural space of other
local traditions, having not such statuses. In another event, people, who study traditional culture by literature, choose favorite
traditions, usually not from their own region, and reconstruct them in practice. Ukrainian Neopagans sometimes position
themselves as a Slavic movement and disregard considerable differences, not only in traditional culture of Slavic peoples, but
also inside the territory of one folk. The end of it is constructing an amorphous complex of Slavic symbols and Slavic clothes,
which include everything correlating with notions of nonspecialists of Kievan Rus` and ancient Slavs on the whole. While
attempting to reconstruct exactly pre-Christian Slavonic heritage, Neopagans quite often give preference to traditions from
other places, other than those where their communities are located, or they themselves descend from, providing those traditions
better meet the criteria of antiquity and have distinct Pagan features. Private ethnographical museums add one more pattern of
locality construction by the social category under consideration: a commercial attractiveness.
In conclusion, the authors ascertain that reconstructors of traditional culture have complicated relations with local specificity,
yet this fact fits in with Post-modernist trends.
Keywords: traditional culture, reconstruction, folklorism; locality.
Iryna Novak. Attitude of Ukrainians to the Donbas Developments: In the Pursuance of a Civilization Boundary.
Unprecedented developments directly related to Russia’s military aggression in the Donbas and the annexation of the Crimea
incites the public debate on either the existence or the absence of essential differences in behavioral patterns, determinants of
world perception, value system of the people residing in Ukraine. The article deals with analysing an attitude of the residents of
different Ukrainian regions to the tragic events of recent years in the Donbas.
Social science research data do not corroborate the presence of diametrically contrary positions of the inhabitants of the
Donbas and Halychyna (both taken as the regions being formally and conveniently extreme antipodes) regarding: the orientation
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of economic integration of Ukraine, the possibility and conditions for voluntary restitution of temporarily occupied areas of
the Donbas under Ukrainian control, and the appropriateness of renunciation of the Donbas. Positions of the population of
different regions diverge concerning the prospects of joining NATO, the resort to military force for homecoming of the Donbas,
respecting the future of this region in home country, and Ukraine’s funding of provisionally occupied territories. The Ukrainian
society is consolidated relative to the need for reconciliation policy; however any of the public institutions has not received the
support of the population majority regarding the ability to implement it.
On the base of concepts of local civilizations, social and political separations and a model of continuum-boundary dynamics,
the authoress infers that there exists a diffusive political boundary in the form of flexible borderline, which proceeds onwards and
backwards over the territory within a wide range of borderland between the two civilizations.
Herewith, neither two Ukraines nor relatively homogeneous Southeast of our country exist. Distinctions and divisions can
get splits provided that there is the presence of their organization and the political arrangement of opposite goals and tasks,
particularly, apropos of state organization or affiliation. Creating such conditions occurs exclusively on the provisionally occupied
territories of Ukraine.
Keywords: civilization boundary, social and political separations, division, split, frontier, border.
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Olena Podobied. Religious Holidays in the Life of Ukrainian Displaced Persons in Postwar Germany. The
observance of religious feasts enabled Ukrainian displaced persons to escape from commonplace with its constant problems
related to everyday despondency and regular undernourishment, threat of forced repatriation to the Soviet Union, job-hunting,
and ways of forsaking to overseas. Holidays allowed displaced persons not only to adjourn in their daily concerns and bothers,
to get emotional relaxation, but also to create conditions for communication, especially with kindred and friends, who had been
scattered over different locations in Germany.
It was found out that Ukrainian displaced persons observed such religious holidays as Christmas, Christmas Eve, Epiphany,
Easter, Pentecost, the Feast of Sts. Peter and Paul, prime Apls, and others.
The article analyses what transformations have been undergone by the preparation and carrying out of religious feasts
among the Ukrainian displaced persons of post-war Germany:
– religious feasts upon years of Soviet prohibitions among the German DPs have acquired mass distribution and open
character;
– Orthodox churches had to somewhat attach holding their divine services to Catholic dates of the Catholic calendar; there
occurred some mixing of traditions, since the DPs – camp prisoners joined the ritual solemnities from different ethnographic
regions of Ukraine;
– collective nature of preparation for religious feasts was conditioned primarily by economic realities of existence in
displaced-persons camps.
Keywords: Ukrainian displaced persons, Germany, religious holidays, Christmas, Easter.
S. Khinkova. Modern Importation of Identities among the Bulgarian Pomaks. The paper examines modern external
factors and processes that influence religious and ethnical identities of the population in the Rhodopes. Some accents in
international affairs at global, European and regional levels have been stressed, as they make tighter the typical plural identity
of the region. The first accent considers the influence of the globalization process and the increased mobility of citizens that
create open-minded consciousness and carry in new arguments in the researching and shaping out of different identities. They
pile up on old interpretations and dynamicize the self-awareness. The second accent is connected with modern international
conflicts in the Middle East and South Africa that bring on activation of the Islamic factor. The aftermath of that strengthening
of Islamic values and parties in regional aspect and invisibly affect the consolidation of Muslim communities outside of the
region under study – including Bulgaria as well. The third accent has a specific Balkan dimension and examines the influence
of regional factors and processes. It includes the influence of Southeast European conflicts, driven by the disintegration of
Yugoslavia, which activates the Islamic factor as well and consolidate the Muslim communities. The latter accent observes
the increased international prestige of Turkey, analyses the significance of the country as an economical factor and its political
engagement with the Muslims in the Balkan States, as it definitely affects and makes tighter one of the ethnical identities of the
Rhodopes population – their self-determination as the Turkish one.
Keywords: identity, Pomaks, Turks, Muslims.
Kateryna Bekh. Nuptial Pastry: Traditional Presentations and New Practices of Regale. Nowadays, integration
processes cover all areas of society. At the turn of the centuries, intensive changes occur in the Ukrainian ethnic culture as well.
Significant transformations were undergone by structural and semantic components of traditional wedding. New features are
acquired by existence of nuptial ritual bread and pastry.
In all parts of Ukraine and at each stage of espousals was widespread the usage of ritual bread, while varieties and forms of
baked goods had certain regional differences.
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At main traditional wedding, the main ritual bread was round loaf. As one of essential attributes, bread products combined
a chain of ceremonies related to their cooking, decorating, and usage during wedding receptions.
A particular importance was attached to pastry being intended for presentations between two families or ceremonial par
ticipants. For matchmaking, it was obligatory to come with bread, which, upon receiving consent to marriage, was divided and
eaten by all those present.
Since the late 1990s, orders of multilayer cakes have become customary and massive. Firstly in cities, later on in villages,
wedding cake and broad loaves were simultaneously used. The Ukrainians have adapted, to their bridal rituals, some Western
customs and ceremonies with wedding cakes, particularly the latter’s carrying out into banquet room, cutting into sections and
entertainment.
Starting from the 1980s, at weddings other confectioneries have also become popular, which not only diversified the dessert
menu, but destined for additional present-giving to all the invitees at weddings. Due to the shortage of goods in the shops,
among population there spread home-made baked goods. Modern wedding industry offers a string of new trends, anticipat
ing a special regaling of guests with sweets and various baked goods at weddings. There has been promptly acquired a trend
of decorating, in a banquet room (at home or in a registry office), a separate dessert table – candy bar. The Ukrainians have
borrowed this idea from traditions of European wedding. Candy bar is a buffet table, which displays a variety of sweets, fancy
cakes, pastry, candied fruit jellies and suchlike, and also serves as additional regaling guests with exclusive dainties.
A recent suggestion of bridal industry is the usage  of bonbonnieres. Tha latter are nuptial accessories in the form of small
baskets, or boxes, whose contents are confectionery. Using this accessory is rapidly spreading among the Ukrainians, especially
among townsmen, due to larger number of suggestions.
It should be noticed that today at Ukrainian weddings, traditional wedding phenomena and Soviet government innovations
exist simultaneously. Over the last decade, it can be retraced the trend towards the Europeanization of Ukrainian weddings:
there appear numerous elements unusual to Ukrainian bridal rituals.
Keywords: nuptials, ritual pastry, wedding cake, bonbonnieres.
Volodymyr Shchybria. Headdresses and Hairstyles of the Population of Cherkasy District (Cherkasy Region) of
the Late XIXth to mid-XXth Centuries: Traditions and Local Features (After the Auctorial Field Studies). The
article considers regional features and state of existence of hairstyles and headdresses in the Over Dnieper Lands region in the
late XIXth to mid-XXth centuries. There is an analysis of specific diversity of bridal garlands, the methods of their making, as
well as the fabrics typical of this period and their components.
Headdresses and hairstyles performed protective, semiotic, apotropaic, and aesthetic functions. They also provided
information about class affinity, indicated age, and also served as a completion of entire vestiary ensemble, with performing a
specific function – the function of crowning.
On the basis of processed expeditionary material, museum collections and auctorial private collection, the author managed
to research the existence of hairstyles and headdresses in various regions of Cherkasy Region, which are also typical of both the
entire Middle Over Dnieper Lands ethnographical region and the neighbouring lands. At the same time the author succeeded
in identifying and recording local types or varieties of bride’s garlands (photos and audio material), its separate components,
as well as beliefs related to headdresses and hairstyles not occurring in other localities or having significant differences. For the
first time, there has been recorded and investigated the nuptial garland from the village of Yasnozirya, which is complex by its
construction and is not found in surrounding villages. Therefore, attracting new field data is very important for studying the
complicated issue of reconstruction of ancient headdresses and hairstyles, as well as of their transformation.
Keywords: Over Dnieper Lands’ Ukrainians, folk clothes, headdresses, components, hairstyles, decoration.
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(якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), електронна адреса, коло наукових
зацікавлень;
- література, оформлена згідно з вимогами ВАКу (див.: Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ
7.1.–84. Нові правила бібліографічного опису. http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.
htm).
- рецензія з підписом рецензента.

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу
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ні назви, назви закладів тощо) та висновки повну відповідальність
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