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Ім’я Блаже Ристовського – славіста широкого профілю, акаде-
міка Македонської академії наук і мистецтв, голови Комітету з 

питань македонсько-українського співробітництва, голови 
редколегії Македонської енциклопедії, Почесного члена 

Національної академії наук України та ряду міжнарод-
них академій, директора (у 1966–1977 роках) Інсти-
туту фольклору імені Марка Цепенкова у Скоп’є –  
є знаковим у сучасній науці. Його життєвий, науко-
вий, громадський шлях є прикладом послідовного і 
безкомпромісного служіння справі утвердження ма-
кедонської національної думки.  

Головною метою діяльності та основною темою 
численних ґрунтовних праць вченого було і зали-

шається вивчення македонської національної іден-
тичності, аналіз історичної свідомості македонського 

народу як необхідного чинника і передумови утворення 
сучасної держави. Займаючись питаннями македонської 

історичної свідомості в історичному та сучасному контекстах, 
він завжди наголошує на паралелях історичної долі македонського 

та українського народів, на нашому спільному прагненні до незалежності, що живило творчість 
Крсте Мисиркова й Тараса Шевченка. Протягом багатьох десятиліть, співпрацюючи з Інститу-
том мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Блаже 
Ристовський усіляко підтримував творчі стосунки між науковцями України та Македонії.

Сердечно вітаючи ювіляра зі славною цьогорічною датою, яку наукова громадськість цілого 
слов’янського світу відзначає впродовж 2016 року, Інститут мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України також щиро зичить, щоб високе балканське 
сонце, на день весняного рівнодення якого з’явився на світ ювіляр, і надалі щедро дарувало йому 
тепло, здоров’я, наснажувало душу, надихаючи на нові творчі здобутки на благо науки та поглиб-
лення співпраці між нашими народами!

До славного ювілею!
http://www.etnolog.org.ua
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З наукового доробку Блаже Ристовського
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ЕТНОГРАФІЯ В НАУКОВІЙ БІОГРАФІЇ  
ЄВГЕНІЇ СПАСЬКОЇ

Ганна Скрипник

УДК  39+7.03](477)(092)Спа

1920ті – середина 1930х років – один з 
найпродуктивніших  етапів  розвитку  україн
ської етнології, що передусім характерний ви
разною  інституалізацією  науки  –  виникнен
ням у центрі й на периферії низки державних 
наукових етнографічних установ і видань, над
звичайною  творчою  активністю  дослідників 
та розгортанням збирацької роботи на місцях, 
розробкою  науковометодичного  інструмен
тарію, постанням різних концепцій і напрямів 
вивчення культурнопобутових явищ і процесів 
в Україні; поглибленням  ідеологічнометодич
ного розмежування в колах учених. Зокрема, 
у  рамках  Української  академії  наук  виникли 
такі провідні народознавчі установи, як Етно
графічна  комісія  (1921),  МузейКабінет  ан
тропології  та  етнології  ім.  Хв.  Вовка  (1921), 
Етнологічний  відділ  (або  Відділ  примітивної 
культури і народної творчості) (1928), сферою 
дослідницького  пошуку  яких  стала  розробка 
теоретикометодологічних  засад  науки,  істо
ріографія,  розгортання  експедиційнонаукової 
роботи  і  формування  джерельної  бази;  опра
цювання  як  окремих  вузькоспеціальних  тем, 
так і реалізація проектів загальноукраїнського 
масштабу та проведення монографічних студій 
цілих  населених  пунктів  та  підприємств,  ви
вчення культури національних меншин тощо.

У  ці  роки  народознавчі  столичні  установи 
ВУАН  розгортають  дослідження  з  етнічної 
антропології  сучасного  й  стародавнього  насе
лення  України,  започатковують  етнодемогра
фічні  розробки,  створюють  карти  етнічного 
складу населення, проводять також комплекс
ні  студії  з  політичної,  економічної  і  фізичної 
географії українських етнічних територій.

Очевидно,  що  всі  окреслені  новаторські 
тенденції  стали  вислідом  діяльності  видатної 
когорти  дослідників,  частина  з  яких  засві
тилася  на  українському  науковому  небосхи

лі  ще  наприкінці  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст. 
(М.  Сумцов,  Хв.  Вовк,  М.  Грушевський, 
В. Кравченко, Д. Яворницький, М. Біляшів
ський,  Д.  Щербаківський,  А.  Кримський, 
А. Лобода, Ф. Колесса).

До подвижників вітчизняного народознав
ства  1920х  –  початку  1930х  років,  окрім 
згаданих корифеїв, котрі заклали підмурівок 
для  розвитку  етнології  цілого  ХХ  ст.,  поза 
сумнівом, належить рясна низка вчених, чия 
доля,  не  розквітнувши  вповні,  обірвалася  в 
молосі репресій  і переслідувань тоталітарно
го режиму 1930х років. Це більше чи менше 
знані науковці, котрі формували нові методо
логічні  підвалини  науки,  започатковували 
модерні  наукові  напрями  й  тематику,  ство
рювали  джерело знавчу  базу  й  народознавчі 
осередки,  –  Катерина  Грушевська,  Федір 
Савченко, Корній Черв’як, В’ячеслав Камін
ський, Володимир Білий, Ніна Заглада, Лі
дія Шульгіна, Софія Терещенко, Володимир 
Щепотьєв, Олександр Алешо, Анатоль Но
сов,  Назарій  Букатевич,  Никонор  Дмитрук 
та багато інших.

До  цієї  ж  плеяди  народознавців,  найви
щий  злет  наукової  діяльності  яких  припадає 
на 1920ті – початок 1930х років, належить і 
уродженка Ніжина Євгенія Спаська (1892–
1980)  –  знаний  вітчизняний  ученийетнолог, 
мистецтвознавець  і  музеолог,  представниця 
покоління  науковців  України  часів  «розстрі
ляного відродження», більша половина життя 
якої пройшла у вимушеному вигнанні – поза 
батьківщиною.  Народжена  у  відомій  родині 
ніжинської  інтелігенції,  релігійних  і  громад
ських  діячів  (її  братом  був  відомий  учений, 
історикнумізмат  і  музейник  Іван  Спаський), 
Євгенія  Юріївна  (Ївга  Георгіївна)  Спаська 
своєю  творчістю  не  лише  примножила  добру 
славу своєї родини та міста, а й істотно збага
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тила потенціал народознавчої науки та україн
ського музейництва.

Мистецтвознавчий,  етнографічний  та  му
зеєзнавчий доробок ученої частково представ
ляє укладений в Інституті мистецтвознавства, 
фольклористики  та  етно логії  ім. М. Т. Риль
ського  НАН  України  (далі  –  ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського)  збірник «Народознав
чі  та  мистецтвознавчі  праці  Євгенії  Спась
кої» (Київ, 2015). Короткі віхи її діяльності й 
«многотрудне»  життя  засвідчують  її  наукову 
жертовність і незмінний за найскладніших об
ставин інте рес до студіювання народної твор
чості, головно гончарства, ткацтва та вишивок 
її рідної Чернігівщини та Київщини 1.

Наукова  спадщина  Є.  Спаської  неодно
разово  потрапляла  в  поле  зору  дослідників, 
зокрема,  її  народознавчі  та  мистецтвознавчі 
праці розглядалися в публікаціях відомого іс
торика С. Білоконя, якому дослідниця переда
ла частину своїх рукописів. Ще за радянських 
часів з’явилася стаття С. Білоконя про мисте
цтвознавчу  діяльність  Євгенії  Спаської  [11], 
яка містила головно огляд її студій про гончар
ство й кахлярство Чернігівщини; ішлося в ній 
також  про  її  оригінальну  методику,  зокрема, 
застосовуваний  дослідницею  статистично
описовий  метод;  про  її  ґрунтовний  історико
етнографічний  нарис,  присвячений  життю  та 
діяльності Пелагеї ЛитвиновоїБартош, тощо. 
До заслуг С. Білоконя у справі популяризації 
спадщини Є. Спаської слід віднести підготов
лені ним до друку (з лаконічним вступним сло
вом і коментарем) та оприлюднені в щорічнику 
«Наука  і  культура»  спогади  Є.  Спаської  про 
її  вчителя  –  відомого  народознавця  Данила 
Щербаківського [46].

До  популяризації  мистецтвознавчої  спад
щини  Є.  Спаської  долучилася  й  мистецтво
знавець Євгенія Шудря, котра, окрім короткої 
біографічної  розвідки  про  дослідницю  [49], 
опублікувала  також  спеціальну  статтю  про 
життєвий і творчий шлях Є. Спаської [50] та 
підготувала  до  друку  й  оприлюднила  один 
з  її  рукописів  –  про  скатерті  гетьмана  Іва
на  Скоропадського  [44].  Є.  Шудря  однією  з 

перших звернула увагу саме на музеєзнавчий 
аспект студій ученої. У  її публікації висвітле
но  пріоритетні  ракурси  дослідницької  праці 
Є.  Спаської,  окреслено  її  внесок  у  вивчення 
етнокультури Чернігівщини.

Невеликий  за  обсягом,  проте  змістовний 
нарис  про  Євгенію  Спаську  належить  перу 
етнографа  Валентини  Борисенко,  яка  зроби
ла  належний  акцент  у  своїй  публікації  саме 
на етно графічних нюансах праць дослідниці в 
контексті розвитку «жіночих студій» 30х ро
ків  ХХ  ст.  –  Н.  Заглади,  Л.  Шульгіної, 
Р. Данківської, С. Терещенко [12].

На різнорідну інформацію про Є. Спаську 
натрапляємо  в  публікаціях  Т.  КараВасильє
вої  [21,  c.  135–152,  228–230],  Б.  Бутника 
Сіверського [13, c. 7, 39–41, 89–90], М. Се
лівачова [27, c. 8, 20], В. Зайченко [19, c. 90–
98], Л. Владич, В. Касіяна [16, c. 31], Н. Велі
гоцької [15, c. 12–13], Г. Скрипник [30, c. 134], 
О.  Прокурашко  [26,  c.  477–479],  Р.  Мань
ковської  [23],  Л.  Мельничук  [24]  та  інших, 
а також у біографічних довідниках, словниках 
художників  радянських  часів  та  років  неза

Євгенія Спаська
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лежності  тощо  [36;  37].  Чимало  тематичних 
розвідок  про  наукову  діяльність  і  життєвий 
шлях  Є.  Спаської  з’явилося  у  зв’язку  з  про
веденням з 2010 року щодворічних Спаських 
наукових читань у м. Ніжині, що, безумовно, 
активізувало інтерес до її спадщини. Популя
ризації її наукового доробку сприяв також ча
сопис  «Ніжинська  старовина»,  у  якому  було 
опубліковано  низку  статей  про  її  наукову  ді
яльність на Чернігівщині, у Криму та Казах
стані, про етнографічні щоденники вченої тощо 
[10; 17; 18; 22; 25; 28]. Однак, попри ці нечис
ленні огляди праць дослідниці, її науковий до
робок,  передусім  рукописна  спадщина,  і  досі 
малодоступний  для ширшого  загалу  читачів  і 
навіть наукового середовища.

Утім,  реєстр  рукописних  та  опублікованих 
робіт  Є.  Спаської,  як  і  праць  інших  авторів 
про  її  наукові  здобутки,  дають  підстави  кон
статувати, що вчена успішно заявила про себе 
як  у  царині  історіо графічних,  так  і  етногра
фічних,  народномистецьких  і  музеє знавчих 
студій. Хоча її роботи і не вирізняються фун
даментальністю,  а  більше  спрямовані  на  роз
криття  конкретних,  вузькоспеціальних  ца
рин  етнокультури  в  її  регіональних  виявах, 
проте  вони  мають  неабияку  фактографічну  й 
джерело знавчу цінність; без них годі обійтися 
сучасним дослідникам, позаяк чимало з пред
ставлених  у  них  матеріалів  до  сьогодні  ніде 
не збереглося. Порушена в них проб лематика 
суголосна  тогочасним  науковим  тенденціям  і 
віддзеркалює  відповідний  етап  розвитку  на
родознавства;  зрештою,  її  студії  є  своєрідни
ми пам’ятками з  історії української етнографії 
20х – початку 30х років ХХ ст. До того ж 
перу дослідниці належить кілька оригінальних 
розвідок  з  кримськотатарської,  казахської  та 
киргизької етнографії, що в контексті актуалі
зованої у вітчизняній гуманітаристиці потреби 
розгортання транснаціональних досліджень є 
конкретним внеском у цю царину 2.

* * *
Серед  етнографічномистецтвознавчих 

праць  Є.  Спаської  виокремлюються  дві  роз

відки  історіографічнонарисового  плану,  які 
цінні  передусім  фактографічною  базою  – 
широким  і  розмаїтим  за  тематикою  спектром 
документальних  і  біографічних  відомостей. 
Ідеться про нарис життя й творчості етнографа 
Пелагеї ЛитвиновоїБартош та про написаний 
у вигляді спогадів етюд з біографії і діяльнос
ті відомого етнографа, мистецтвознавця й ор
ганізатора музейної  справи  в Україні Данила 
Щербаківського. Перший зі згаданих історіо
графічних  нарисів  виконаний  Є.  Спаською 
на  основі  рукописів,  спогадів  з  особистого 
спілкування,  листування,  родинних  докумен
тів з архіву П. Литвинової, який  її донька – 
Анастасія  Петрівна  Боголюбова  –  передала 
Є. Спаській під час перебування дослідниці в 
Глухові (експедиція 1926 р.) з проханням, аби 
остання  допровадила  його  на  збереження  у 
відповідну державну установу.

До опрацювання архіву П. Литвинової, сис
тематизації різнорідних матеріалів і написання 
нарису Є. Спаська взялася за настійливою ре
комендацією  свого  наставника  Д.  Щербаків
ського, який закликав її «всі <...> справи <...> 
одкласти  і  перш за  все  віддати весь  свій  час  і 
всю  свою  увагу  цій  справі»  [46,  c.  284],  щоб 
у  такий  спосіб  сплатити  борг  української  на
укової спільноти перед пам’яттю знаної громад
ської діячки й  етнографа П. Литвинової. Над 
архівом П. Литвинової дослідниця працювала 
впродовж  зими  1926–1927  років  і  завершила 
написання нарису вже по смерті Данила Щер
баківського. Є. Спаська представила підготов
лену роботу у вигляді доповіді на засіданні, як 
вона  висловилася,  Інституту  етнографії  УАН 
(очевидно – на засіданні Етнографічної комісії, 
оскільки установи під вказаною назвою тоді не 
було,  а  сам нарис було опубліковано 1927 р. в 
«Етнографічному віснику» – друкованому ор
гані Етнографічної комісії). Доповідь викликала 
позитивний резонанс; схвальні відгуки прозву
чали  від  провідних  науковців  і  культурних  ді
ячів – М. П. Василенка, О. Н. Малинки та ін.

Нарис,  що  характеризував  П.  Литвинову 
«як людину та наукового робітника» [цит. за: 
14,  c.  201],  було  структуровано  Є.  Спаською 
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за своєрідними тематичними блоками («Доля 
П.  Я.  Литвинової»,  «Батьки...»,  «Дитинство  
П.  Я.,  родинне  оточення...»,  «Опікуни...», 
«Діти» та ін., загалом – 16). Зпоміж текстів 
біографічного  характеру  та блоків, пов’язаних 
із  громадською  діяльністю  П.  Литвинової, 
у нарисі Є. Спаської з етнографічного погляду 
найбільшу  історіографічну  цінність  склада
ють  такі  розділи:  11  –  «Український  народ
ний орнамент», 12 – «Статистичноекономічні 
праці» та 14 – «Досліди над кустарною про
мисловістю; сільське господарство».

Побіжно  торкаючись  історіографії  студію
вання  питання  українського  народного  орна
менту та оцінюючи значення спеціальної праці 
П.  Литвинової  як  локального  дослідження 
на  цю  тему,  Є.  Спаська,  однак,  зупиняється 
власне  не  стільки  на  змісті,  скільки  над  зов
нішніми,  організаційного  характеру,  обста
винами  –  географія  представлених  орнамен
тальних  узорів,  труднощі  їх  опублікування, 
відмінності між виданнями різних років, оцін
ки праці окремими вченими тощо.

Дослідниця слушно акцентує, що «головна, 
об’єктивна  вартість  усіх  записів  і  малюнків 
П.[елагеї] Я.[ківни] полягає завсіди в доклад
них  описах  різних  технік  шиття,  малювання, 
в  точній  фіксації  місця,  де  саме  змальовано, 
а по змозі й назви орнаменту й прізвища влас
ників» [48, c. 187].

У цілому зазначимо, що нарис Є. Спаської 
цікавий  з  історіографічного  погляду,  позаяк 
містить  маловідому  допоміжну  інформацію  й 
біографічні  факти,  що  допомагають  повніше 
реконструювати  історикоетнографічні  ракур
си наукової діяльності П. Литвинової.

Справедливу оцінку цього нарису Є. Спась
кої  дав  свого  часу  академік  УАН  (з  1920  р.) 
Микола Василенко, який писав, що «завдяки 
своїй цінній та ретельній праці Є. Г. Спаська 
вивела з забуття П. Я. Литвинову» [14, c. 201].

Інша  згадана  нами  праця  Є.  Спаської  – 
«Спогади  про  мого  найсуворішого  вчителя 
Данила Щербаківського» – цінна також сво
їм  інформативнобіографічним  потенціалом. 
Як  уже  зазначалося,  1973  року  вона  була  у 

вигляді  рукопису  передана  авторкою  Сергію 
Білоконю,  який  опублікував  її  в  щорічнику 
«Наука  і культура. Украї на» за 1990 рік. Ця 
біографічного  змісту  публікація  стала  над
звичайно  вартісним  (майже  документального 
плану)  джерелом,  що  містило  важливі  факти 
й  відомості  не  лише  приватного,  а  й  громад
ського характеру – з  історії наукових  і освіт
ніх установ та із суспільнополітичного життя 
Києва 20х років ХХ ст.; проливало світло на 
різні  аспекти  мистецтвознавчої  і  педагогічної 
діяльності Д. Щербаківського та вносило нові, 
доти невідомі доповнення й уточнення до ре
конструкції київського етапу життя й наукових 
студій самої Є. Спаської.

У  1923  році  Є.  Спаська,  як  зазначалося, 
у  статусі  вільного  слухача відділу мистецтво
знавства Київського археологічного інституту 
познайомилася  з  визначним  українським  ет
нографом  і  музейником  Данилом  Щербаків
ським,  який  вплинув  не  лише  на  її  подальші 
мистецтвознавчі  й  етнографічні  професійні 
уподобання та вектор студій, але й на стиль та 
методи її наукової праці, зрештою, на весь триб 
життя, кредо якого стала настанова Д. Щерба
ківського – працювати «уперто», «безупинно» 
і «вчитися, вчитися» [46, c. 282]. В Інституті 
вона обрала відвідування семінару саме з на
родного мистецтва під керівництвом Д. Щер
баківського,  якого  у  своїх  спогадах  назвала 
«своїм найсуворішим вчителем». Сама дослід
ниця свідчить, що, попри чимало талановитих 
педагогів,  котрі  стрілися  в  її  житті,  вплив  на 
формування  її  професійних  інтересів  Данила 
Михайловича був найсильнішим: «У Москві, 
під час навчання на В[ищих] Ж[іночих] курсах 
імені професора Гер’є, доводилося мені слухати 
багатьох прекрасних лекторів, починаючи з са
мого В. Ключевського, працювати в семінарах 
у талановитих керівників. Але ніколи і ніщо не 
захоплювало та не вражало мене так, як лекції 
та  семінари  з  “народного  мистецтва”  Данила 
Михайловича Щербаківського» [46, c. 272].

У  роботі  із  семінаристками Данило  Щер
баківський  надавав  особ ливого  значення 
питанням  методики  народознавчих  студій; 
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наполягав,  щоб  його  вихованці  підготували 
спеціальні роботи на тему про метод роботи з 
масовим матеріалом у галузі матеріальної куль
тури і мистецтва. Він вимагав систематичної і 
безупинної роботи, яка б дозволила поступово 
збагачувати студію новим матеріалом, новими 
фактами  та  висновками.  Є.  Спаська  згадує, 
що  перед  канікулами  1926  року  (на  час  яких 
планувалася  експедиція)  Д.  Щербаківський 
докладно  з’ясовував  наміри  кожного,  плани 
та  способи  роботи  під  час  майбутніх  польо
вих  досліджень;  закликав  збирати  відомості 
«планомірно  і  науково»,  а  перед  від’їздом,  за 
його  настановою,  кожен  учасник  експедиції 
мав  «знати,  куди  і  за  чим  ідеш,  щоб  не  стрі
ли  тебе  несподіванки,  програм  треба  мати  на 
90  %  вироблений,  треба  засвоїти  літературу, 
продумати весь план подорожі і виконати його 
педантично» [46, c. 283].

Під  керівництвом  Д.  Щербаківсько
го  Є.  Спаська  опанувала  методику  роботи  з 
«масовим  матеріалом»  –  великими  обсягами 
польового матеріалу, музейних пам’яток чи ар
хівних документів. Роботу з «масовим матеріа
лом» їй вперше довелося виконувати, опрацьо
вуючи кількасот малюнків татарської вишивки, 
заповіданих  їй  кримською  колекціонеркою 
О.  Петровою;  а  згодом  –  і  численні  збірки 
гончарних виробів із Чернігівщини; збірку му
зейних  пам’яток  –  понад  700  керамічних  ви
робів з подільського села Бубнівка; величезний 
родинний архів та особисті папери дослідниці
етнографа  П.  ЛитвиновоїБартош  тощо.  На
працьований досвід і набуті знання дозволили 
їй зробити слушні спостереження й підготува
ти спеціальну роботу «Метод праці з масовим 
матеріалом з народного мистецтва», яку вчена 
представила  у  вигляді  доповіді  на  музейному 
семінарі Данила Щербаківського 1925 року.

У  цій  методичній  студії  відбився  засвоє
ний  і  узагальнений  Є.  Спаською  метод  мис
тецтвознавчого аналізу самого Д. Щербаків
ського, його підходи до дослідницької роботи 
з  «масовим  матеріалом»,  його  настанови  про 
те,  що  «...в  нашій  роботі  [науковій.  –  Г. С.] 
нема дрібниць. За дрібницею часто стоїть ціле 

явище!» [46, c. 273]. Враховуючи ці критерії, 
Є.  Спаська  виробила  власний  (названий  нею 
статистичноописовим)  метод,  який  умож
ливлював  поєднання  логічних  висновків  ста
тистичного  методу  щодо  багатьох  подібних, 
однопорядкових  явищ  з  позитивами  застосу
вання методу описового – порівнянь, аналогій, 
суб’єктивних знань і оцінок: «... використавши 
плюси  статистичного  методу,  [слід.  –  Г. С.] 
додати  йому  яскравості  методу  порівняння, 
аналогій і т. ін.» [цит. за: 11, c. 66].

Як  згадує  Є.  Спаська,  навіть  своїм  пере
ходом  на  спілкування  з  російської  на  україн
ську  мову,  формуванням  національної  свідо
мості,  її  поважним  ставленням  до  майстрів, 
почуттям  моральної  відповідальності  вона 
завдячувала великою мірою своєму учителю. 
Її «Спогади...» й справді є своєрідним ключем 
до з’ясування різних аспектів становлення на
укових інтересів молодої дослідниці і у вигляді 
живих  і  яскравих  образків  достовірно  репре
зентують  окремі  ракурси  розвитку  народо
знавства цієї доби.

* * *
Є. Спаська впродовж свого довгого й вод

ночас  страдницького  земного  шляху  (більша 
частина якого пройшла у вигнанні) і невпинно
го за всіх обставин наукового пошуку, що був 
спроектований у різні царини етнографії  і на
родної художньої творчості, здобулася на най
помітніші  результати  в  сегменті  дослідження 
конкретних  реалій  народного  рукомесництва, 
належних (за умовним гендерним розподілом) 
як до ґатунку жіночих (народної і промислової 
вишивки, художнього ткацтва), так і чоловічих 
(гончарство, золотарство) промислів.

Оглядаючи  коло  її  дослідницьких  інтере
сів і науковий доробок, не можна не помітити 
міждисциплінарного  характеру  студій  ученої, 
виконаних на межі таких наук, як етнографія, 
мистецтвознавство,  історія  та  музеєзнавство. 
Тимто  видається  досить  умовною узвичаєна 
характеристика  її  праць  винятково  як  мисте
цтвознавчих,  оскільки  й  основна  фахова  під
готовка  дослідниці  як  історика етнографа, 
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й  життєві  обставини  та  її  професійна  зайня
тість  головно  в  установах,  пов’язаних  з  кус
тарними  промислами  та  музеями,  складали 
життєвий  досвід  та  відповідну  її  практичну 
обізнаність  і  впливали  на  зміст  її  наукових 
спостережень  і  зафіксованих  нею  польових 
відомостей,  а  відтак  –  детермінували  коло 
інтересів  і  тематику  студій  3. Про це красно
мовно свідчить  складена вченою власноруч  її 
трудова біографія [див.: 3].

Етнографічномистецтвознавчий  профіль 
професійної  діяльності  Є.  Спаської  як  му
зейника  і  науковця  водночас  (незалежно  від 
здебільшого  несприятливих  життєвих  обста
вин і політичних переслідувань) засвідчував її 
вір ність  фаховим  уподобанням  і  покликанню 
та  виразно  відбився  на  характері  її  наукових 
публікацій.  Інтерес  до  етнографії,  як  зазна
чалося, вона виявила ще перебуваючи (як се
стра  милосердя)  серед  біженців  Галичини  та 
Буковини в часи Першої  світової  війни. Вра
жена місцевою культурнопобутовою своєрід
ністю  краю,  народномистецькими  виробами, 
Є.  Спаська  зацікавилася  цією  регіональною 
специфікою,  розшукувала  й  замальовувала 
давні  взірці  вишивки,  збирала фотоматеріали 
й  організовувала перші  артілі  вишивальниць. 
Відтак не випадково, що саме на тему органі
зації  осередків  народної  вишивки  була  напи
сана  її  перша  публікація,  у  якій  зафіксовано 
досвід її роботи в цій царині. Ця розвідка була 
опублікована  1919  року  (Центральним  архі
вом Відділу  з ліквідації  організацій воєнного 
часу при Раднаргоспі) у книзі «Народне мис
тецтво  Галичини  і  Буковини...»  як  історико 
етнографічний  нарис,  переклад  якого  україн
ською мовою здійснила Л. Яновська [див.: 7, 
арк. 18–31]. Побудований на основі спостере
жень дослідниці за побутом галичанбіженців 
і її власного досвіду з надання реальної допо
моги населенню, переміщеному адміністратив
ними  засобами  з  територій,  що  перебували  в 
зоні воєнних дій, нарис Є. Спаської є прекрас
ним зразком етнографічної фіксації суспільно
побутових  реалій  методом  безпосереднього 
спостереження 4.

Увагу дослідниці привертають різні  вияви 
мистецького  хисту  галичан,  естетика  їхнього 
вбрання  та  способи  громадської  самооргані
зації  переміщеної  людності.  Вона  розкриває 
причини  трансформації  загонів  Земсоюзу  із 
«забезпечення  харчуванням»  біженців  у  за
гони «постачання праці», розкриває значення 
приватної  ініціативи в справі організації май
стерень  вишивальниць  і  швачок,  унаслідок 
якої  була  сформована  мережа  майстерень  із 
сотнями вишивальниць. «До кінця 3го міся
ця  –  в  травні  1916  року,  –  пише  дослідни
ця, – <...> в трьох Тернопільських майстер
нях вже працювало до 500 робітниць, а в двох 
Чортківських – коло 200» [7, арк. 28] 5.

* * *
Одним з аспектів наукових дослідів ученої 

раннього київського періоду її життя стали сту
дії з татарської етнографії, зокрема з народної 
татарської  вишивки,  мотивацією  до  вивчення 
якої послужила збірка замальовок взірців на
родного мистецтва кримських татар, переданої 
Євгенії Спаській за заповітом колекціонерки з 
Феодосії Олександри Петрової.

Появою цих чи не перших з її робіт (про та
тарську вишивку), як згадує Є. Спаська, вона 
завдячує  саме  Данилу  Щербаківському.  До
відавшись  про  колекційну  спадщину  О.  Пе
трової  (сімсот  чистових  малюнків  татарської 
вишивки  Криму  для  «Альбому  татарських 
вишивок  Старокримського  району»  і  понад 
чотирьохсот чернеток), яку вона по своїй смер
ті  заповіла  Є.  Спаській,  Д.  Щербаківський 
наполіг,  щоб  цей  матеріал  був  опрацьований 
молодою  на  той  час  дослідницею  Спаською, 
а  не  переданий  «на  схов»  до  музеїв,  як  мала 
намір зробити Євгенія. Він вказав на потребу 
порівняльного аналізу вишивок цієї колекції з 
іншими збірками, позаяк, на його думку, у ній 
була «сила елементів, спільних з українським 
орнаментом». Для підготовки розвідок про та
тарську  вишивку  Є.  Спаська  впродовж  зими 
1924 року здійснила велику роботу із система
тизації матеріалу, а влітку 1925 року (під час 
лікування в Криму) ще раз відвідала кримські 
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музеї  з колекціями подібних вишивок, вивча
ла  їх  та  радилася  з  фахівцями  з  татарського 
мистецтва. На основі виконаної праці вона, як 
зазначалося вище, підготувала доповідь «Ме
тод  праці  з  масовим  матеріалом  з  народного 
мистецтва», яку прочитала в музейному семі
нарі Д. Щербаківського, та статтю «Татарские 
вышивки СтароКрымского района».

Один з викладачівмистецтвознавців Київ
ського  археологічного  інституту  (котрий  пра
цював у ньому впродовж 1918–1923 років та 
семінари якого відвідувала Є. Спаська), Все
волод  Михайлович  Зуммер,  допоміг  молодій 
дослідниці  у  1926  році  опублікувати  підго
товлені нею розвідки – «Татарские вышивки 
СтароКрымского  района  (по  материалам 
А.  М.  Петровой)»  (у  журналі  «Востоко
ведение»)    [34]  та  «Старокрымские  узоры» 
(в «Известиях Общества обследования Азер
байджана») [33].

Дослідження виконане за чітко продуманим 
авторкою  планом,  що  дозволяє  в  логічній  по
слідовності  розкрити  всі  параметри,  необхідні 
для  атрибуції  зафіксованих  зразків  колекції 
малюнків  –  від  географії  районів  колекціону
вання й прізвищ власників збірок до номенкла
тури вишитих речей, їх датування, матеріалів і 
техніки  вишивок,  кольорової  гами,  композиції 
та змісту узорів, знаків вишивальниць і тамгів 
(родових  знаків),  а  також  окремих  надписів. 
Вона фіксує локальне термінологічне розмаїття 
вишитих  предметів,  подає  описи  найпопуляр
ніших  виробів,  торкається  обрядовомагічно
го  контексту,  пов’язаного  з  їх  побутуванням, 
акцентує  на  нелегкій  долі  татарської  жінки 
вишивальниці,  котра  була  цілком  підневільна, 
залежна від чоловіка й ізольована від суспіль
ного життя. Є. Спаська залучає до аналізу та
тарської вишивки  і порівняльний матеріал, зо
крема,  вона  зіставляє  композиційну  побудову 
татарських  вишивок  з  українськими;  фокусує 
увагу  на  змісті  та  кольоровій  гамі  малюнків 
узорів, зауважуючи, «що не тільки форма, але 
й  колористика  татарської  вишивки  наближена 
до кольорової гами оточуючого рослинного сві
ту: золотисті жовтуваті тони – тони мигдалю, 

груші,  черешні;  коричнюваті  –  бархатистість 
каштана, чорнобривця, тютюну; зеленкуваті – 
персик,  слива  і  розмаїття  сріблястих  степових 
трав...» [34, c. 40]. Хоча «більшість із названих 
квітів і рослин є і в українському орнаменті, – 
зауважує  дослідниця,  –  але,  вишиті  товсти
ми  бавовняними  однотонними  нитками,  вони 
зроби лися  масивнішими,  декоративнішими  і 
важче пізнаваними» [34, c. 40].

Підсумовуючи,  дослідниця  слушно  резю
мує, що у татар, як і у слов’ян, рушнику, поясу, 
хустині, покривалу відводиться така ж значна 
ритуальна  роль,  а  окремі  елементи  вишивки 
мають  таке  саме  магічне  значення [34,  c.  46] 
(шкода  лише,  що  цього  надто  важливого  з 
етно логічного  погляду  питання  вчена  торкну
лася лише побіжно, фактично воно залишило
ся на маргінесі її наукового інтересу).

* * *
Серед  найважливіших  робіт  Є.  Спаської 

окрему  групу  складають  монографічні,  крає
знавчого  плану  дослідження,  спрямовані  на 
комплексне  історикоетнографічне  вивчення 
окремих осередків промислової вишивки, тка
цтва  та  порцелянового  виробництва.  Інтерес  
ученої до подібних студій був суголосний того
часній державній політиці на монографічні до
сліди продуктивних сил конкретних населених 
пунктів;  настановам  комісії  Всеукраїнської 
академії  наук  з  вивчення  фабрик  і  заводів; 
практичним  економічним  потребам  господар
ського розвитку місцевостей; вектору  і змісту 
загального краєзнавчого руху на місцях.

Добра  практична  обізнаність  Є.  Спаської 
з  кустарними  промислами  Чернігівщини  мо
тивувала  її  обрати  за  предмет  вивчення  саме 
цю ділянку народної техніки та продуктивних 
сил краю. Так, на початку 30х років ХХ ст., 
працюючи  в  Київському  інституті  промисло
вої  кооперації  (1931–1934),  Є.  Спаська  за
вершує розроблення теми про історію кріпаць
кого порцелянового заводу Міклашевського  і 
водно час студіює історію розвитку української 
промислової вишивки Київщини. На цю тему 
вчена  написала  спеціальну  роботу,  рукопис 
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якої  зберігається  в  архіві  дослідниці,  переда
ному до ІМФЕ ім. М. Т. Рильського [8].

У  цій  студії  дослідниця  поставила  своїм 
завданням  простежити  й  окреслити  «шляхи 
розвитку  організаційних  форм  київської  про
мислової  вишивки»;  «охарактеризувати  похо
дження орнаменту <...> промислової вишивки 
і напрямки його розвитку» в умовах тогочасної 
радянської дійсності [8, арк. 32], розкрити но
ваторський характер своєї праці у порівнянні з 
напрацюваннями попередників.

Робота  виконана  головно  на  основі  даних 
«земськостатистичної літератури» та окремих 
архівних  свідчень;  проте,  з  огляду  на  те,  що 
основна частина архіву з досліджуваної тери
торії Київщини була втрачена (як пише дослід
ниця  «архів  Київської  губерн[ськ]ої  земської 
управи згорів року 1921, а Київського кустар
ного  товариства  –  зник»  [8,  арк.  10]),  учена 
також  користувалася  архівними  відомостями 
про  діяльність  аналогічних  майстерень  ви
шивальниць,  які «територіально,  а частково  і 
характером техніки, виходять за межі нашого 
[Є.  Спаської.  –  Г. С.]  досліду»  [8,  арк.  10]. 
Вона  залучала  свідчення  очевидців,  розпо
віді  колишніх  робітниць,  що  додає  наукової 
достовірності  та  значущості  її  студії,  позаяк 
більшість із використаних і оприлюднених нею 
матеріалів і відомостей донині не збереглися.

Є.  Спаська  свідома  важливості  фіксації 
нею  цієї  маловідомої  інформації;  вона  зазна
чає,  що  «майже  200літня  історія  цього  най
більшого й найстаршого осередка української 
промислової вишивки [Флорівського монасти
ря. – Г. С.], на жаль, докладно не дослідже
на...  [8, арк. 37].

Дослідниця  подає  відомості  про  історію 
монастирських,  панських  і  земських  виши
вальних осередків, зазначаючи, що вплив при
ватних осіб на їх діяльність був значним, від
так вони часто ігнорували традиційні техніки й 
кольорову гаму.

У  полі  зору  вченої  –  діяльність  перших 
промкооперативних  закладів  (1921–1928) 
з  так  званого  «жіночого»  промислу  –  ви
шивки  («Об’єднаних  вишивальниць»,  «Жін

швей»  та  ін.),  чимало  з  яких  утворилося  на 
базі панських і земських майстерень; недоліки 
в  їх  функціонуванні  (дилетантське  ставлен
ня,  ігнорування «місцевого, характерного для 
кожного  [виробу]  орнаменту  й  техніки,  зна
йомих  і  звичних для  головної маси кустарок»  
[8, арк. 19], відсутність художньометодичної 
допомоги тощо).

Є. Спаська докладно аналізує роботу Ки
ївського  союзу  промислової  кооперації;  по
зитивно  оцінює  його  досвід  з  організації  ви
робництва й підготовки кадрів через систему 
стажування, курси; простежує динаміку зрос
тання  чисельності  осередків  і  кадрів  виши
вальниць.

Дослідниця  фокусує  увагу  на  проблемі 
зв’язку техніки й технології вишивання, асор
тименті  виробів  з  місцевою  традицією;  роз
глядає  термінологію,  пов’язану  з  промислом, 
і  слушно  резюмує,  що  «такий  конгломерат 
явищ,  як  українська  вишивка,  розглядувався 
досі  як  тзвана  “народна  творчість»  –  моно
літна,  анонімна,  колективна,  безкласова, 
а  відповідно  до  такого  погляду  публікувався 
й  випадковий  матеріал.  Здебільшого  це  було 
систематичне, а подекуди і хаотичне опубліку
вання під назвою “народної” вишивки всякого 
сирого матеріалу,  інколи не зовсім доброякіс
ного. Старі дослідники під таким терміном ва
лили в купу найрізноманітніші вишиті вироби, 
не  диференціюючи  і  не  розшаровуючи  явище 
в цілому. За цією невиразною “народною” ви
шивкою, – продовжує дослідниця, – ховали
ся всякі вишивки: і різних класів»  [8, арк. 32].

Стосовно  історіографії  студіювання  про
мислової  вишивки,  то  вчена  до  її  недоліків 
слушно відносить «відсутність аналізів техні
ки української вишивки», ігнорування «питан
ня виробничого порядку, а саме – техніки про
цесу праці», а також – регіональнолокальний 
характер публікацій, що «не систематизували 
й не охоплювали української вишивки в ціло
му» [8, арк. 34].

Як  професійний  історик,  вона  досліджує 
народну  й  промислову  вишивку  не  відірвано 
й  ізольовано,  а  в  контексті  конкретноісто
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ричних  суспільноекономічних  процесів,  які, 
на  її  думку,  мали  прямий  вплив  на  матеріал, 
техніку, орнаментальні композиції узорів та їх 
кольорову гаму [8, арк. 40]. У розвідці йдеть
ся про згубний вплив на традиційні техніки й 
орнаментику  вишивки  друкованої  продукції, 
узорівштампів,  вульгаризованих  орнамен
тальних сюжетів  і  їх кольорової гами: «Зміна 
матеріалу  –  крамне  полотно  і  куповані  ба
вовняні червоні і чорні нитки, канва, потрібна 
при  вишиванні  на  матеріалі  з  нечіткими  чис
ницями,  і  сила  готових,  дешевих,  інтернаціо
нальних узорів, які продукує місто, – це той 
“могутній ворог”, що остаточно витискує своє
рідний  селянський  орнамент,  замінив  безліч 
старих швів універсальним “хрестиком” і який 
переважно панує і досі на сорочках по тих се
лах, куди йому на зміну ще не прийшло міське 
вбрання» [8, арк. 40].

Є.  Спаська  наголошує  на  потребі  дослі
дження цих «вишивкових новотворів», що їх 
вона  ідентифікує як найпоширенішу сучасну 
натуралістичну й еклектичну сільську вишив
ку, цілком відмінну від попередньої «і орна
ментом,  і  матеріалом,  і  розкольоровкою»  [8, 
арк.  41].  Є.  Спаська  однією  з  перших  серед 
дослідників  відчула  й  зафіксувала  згубну  в 
кустарній  та  промисловій  вишивці  тенден
цію  заміни  вишуканих  (у  кольоровій  гамі  й 
узорах) традиційних орнаментів на червоно
чорні, виконувані технікою «хрестик» взірці, 
що «сьогодні навіть у середовищі інтелігенції 
вже  сприймаються  як  традиційні,  народні». 
У висліді сучасних їй еволюційних процесів в 
оздобленні вишивкою виробів, зауважує вче
на, на зміну узорів вишивки, узасаднених на 
старих  українських  музейних  зразках,  при
йшли  друковані  («печатні»)  узориштампи, 
що їх навіть «випустили на ринок під фірмою 
специфічноукраїнських закордонні емігрант
ські  промислові  осередки»  [8,  арк.  43],  «які 
вдало  використовували  якісь  моменти  моди 
на  вульгарне  і  випустили  продукцію  в  стилі 
червоночорної “брокаровщини”» [8, арк. 46]. 
Дослідниця з жалем констатує: «Найгірше не 
те,  що  з  запровадженням  цього  типу  виши

вок нищиться власне обличчя, губиться будь
який місцевий характер української вишивки, 
а те, що забувається, зникає висока різнома
нітна <...> техніка роботи, потрібна і корисна 
на  всякому  етапі  існування  промислової  ви
шивки» [8, арк. 47].

Приступивши до виконання цього важли
вого  етнографічномистецтвознавчого  проек
ту, дослідниця прагнула надати студії, що мала 
подвійний  дослідницький  вектор,  науково 
прикладного  характеру:  не  лише  дослідити 
історію промислу, а й випрацювати конкретні 
рекомендації для артілей художньої вишивки, 
спрямовані  на  подолання  негативних  виявів 
їх  діяльності.  Виправити  й  подолати  кризові 
явища  в  царині  розвитку  художньої  вишив
ки можна було б, на її думку, шляхом відходу 
від «орнаментального шаблону» й поширення 
«найкращих  зразків  місцевого  орнаменту»; 
«притягнення до роботи наукових та художніх 
сил» [8, арк. 49].

Студія  засвідчила  успішну  реалізацію  по
ставленої  вченою  мети,  мотивованої  характе
ром  її  наукової  діяльності,  що  тісно  лучила  з 
професійну  з  прикладною.  Художньопізна
вальний  потенціал  розвідки  употужнюється 
зразками  промислової  вишивки  Київщини  з 
підготовленого  дослідницею  спеціального  те
матичного альбому [2], що доніс до сучасності 
деякі  з  утрачених  взірців,  збагачуючи  дже
рельну  базу  вітчизняного  мистецтвознавства 
й  етнографії.  Хоча  сьогодні  з’явилося  чимало 
фундаментальних робіт з історії художніх про
мислів (згадаймо, бодай, виконану й опубліко
вану в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського п’ятитомну 
«Історію  декоративного  мистецтва  України»  
(Київ,  2007–2016)),  проте  значення  до
слідження  Є.  Спаської  (у  його  регіонально 
локальному вимірі) не змаліло, воно й сьогодні 
є важливою джерелознавчою пам’яткою укра
їнського мистецтвознавства й  етнографії  пер
шої третини ХХ ст.

Аналогічну за структурою та характером і 
краєзнавчу за змістом студію Є. Спаська здій
снила на тему з історії виникнення й розвит ку 
кролевецького ткацького осередку [4]. Зазна
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чимо, що праця «Кролевець – опорний пункт 
художнього ткацтва на Україні» є чи не най
вагомішим  монографічного  плану  історико 
етнографічним дослідженням цього локально
го ткацького центру, виконаним на ґрунтовній 
джерельній базі і в широкому часовому діапа
зоні (ХVІІІ ст. – початок 30х років ХХ ст.). 
Роботу  над  історією  кролевецького  ткац тва 
дослідниця  розпочала  на  початку  30х  років 
ХХ  ст.,  працюючи  в  Київському  інституті 
промислової кооперації і готуючи водночас до 
друку  шість  випусків  альбомів  українських 
вишивок.  Проте  опуб лікувати  ці  роботи,  як 
і дослідження про кролевецьке ткацтво, їй не 
судилося, бо вже в 1934 році вона, як зазна
чалося,  була  засуджена  за  націоналізм  і  від
правлена на  три роки на  заслання до Ураль
ська [див.: 3, арк. 1]. Після закінчення терміну 
заслання дослідниця не наважилася поверну
тися на проживання до України (з огляду на 
можливі  переслідування),  проте  періодично 
приїжджала  на  батьківщину:  у  1960х  роках 
учена не одноразово бувала в Києві, Черніго
ві, Кролевці, добирала матеріали до окремих 
незавершених у 1930х роках і вивезених нею 
до Казахстану робіт. Перед передачею до ар
хіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського своїх науко
вих  праць  Є.  Спаська  доопрацювала  деякі  з 
тих, що були виконані в 1930х роках, відпо
відно поставивши кінцевою датою їх написан
ня 1963 рік.

Окремі  частини  праці  про  кролевецьке 
ткацтво дослідниця все ж опуб лікувала в Ки
єві ще 1962 року [40], а ширший текст руко
пису  Інститут  видрукував  у  збірнику  праць 
Є. Спаської  за його  авторською назвою  і  ав
торським обсягом аркушату.

Дослідницька  увага  Є.  Спаської  до  цієї 
теми була не лише детермінована її професій
ною  практикою  (роботою  в  музеях  і  управ
лінських  структурах  з  організації  та  коорди
нації  діяльності  установ  народних  кустарних 
промислів  і  художньої  промисловості)  та  на
уковими пріоритетами, зосередженими у сфері  
кустарних промислів Чернігівщини, але й того
часними  державними  директивами  –  «моно

графічно  вивчати  велику  й  дрібну  промисло
вість СССР». Поза сумнівом, що на вибір теми 
мали вплив установки радвлади на студіюван
ня  соціальноекономічної  історії  (Постанова 
ЦК ВКП(б) від 10.ХІ.1931 р.), на досліджен
ня продуктивних сил адміністративних центрів 
та  місцевостей  з  метою  виявлення  та  відро
дження деяких  із перспективних виробництв, 
адже, як вважалося, «монографічне вивчення 
окремих  підприємств,  господарств  являється 
абсолютно  необхідною  складовою  частиною 
процесу  відбудування  економічної  історії»  [4, 
арк. 3]. Відомо про десятки подіб них науково
прикладних  робіт,  виконуваних  етнографами, 
музейними  працівниками  та  краєзнавцями  – 
кореспондентами  Етнографічної  комісії  (зга
даймо,  бодай,  подібні  дослідження  В.  Крав
ченка по Житомирщині) [див.: 29, с. 16–20]. 
«Сучасну  промисловість  в  Росії,  –  пише  до
слідниця,  –  почали  систематично  вивчати  і 
монографічно  досліджувати  історичні  інсти
тути Комакадемії в Москві й Ленінграді <...> 
На Україні також маємо в Харкові центральну 
редколегію історії фабрик і заводів, що існує з 
1932  року,  згідно  з  постановою  ЦК  КП(б)У 
від 11/ХІІ31 р., яка накреслила великий план 
роботи, так само і при Всеукраїнській академії 
наук утворилася і працює комісія історії укра
їнських фабрик і заводів» [4, арк. 2]. У робо
чий  план  Державного  інституту  матеріальної 
культури,  констатує  Є.  Спаська,  увійшли  й 
призначені  до  студіювання  й  опублікування 
різні  монографічні  досліди  дрібної  промисло
вості [4, арк. 3].

Значна  кількість  давніх  містечкових  і 
сільських  виробничих  осередків  в  Україні, 
як  слушно  наголошує  вчена  (художньотек
стильний  Кролевець,  «шкіряна»  Семенівка, 
мотузяносітков’язальна  Марчихина  Буда 
(Чернігівщина), килимова Решетилівка, рого
зове Городище, гончарська Опішня (Полтав
щина),  Клембівка  (Поділля)  й  інші),  «давно 
заслуговують на спеціальну увагу  і  спеціаль
ні досліди» з огляду на  їх  історію, обсяги ви
робництва,  значення  в  загальнодержавному 
масштабі [4, арк. 5].
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Обґрунтовуючи  актуальність  подібних 
студій,  Є.  Спаська  підсумовує:  «Спроб  ви
вчити  поглиблено  українську  художню  про
мисловість  ні  в  цілому,  ні  по  окремих  ви
робництвах, ні по окремих закладах, як вже 
сказано, не спостерігаємо; про труднощі, які 
супроводять  таке  вивчення,  порівнюючи  з 
вивченням  держ промисловості,  також  вже 
згадано  побіжно.  Вони  збільшуються  ще  й 
тим,  що  методологія  досліджень  не  вироб
лена,  літературні  матеріали  надто  обмеже
ні,  більшість  випадкові,  уривчасті,  тенден
ційні;  архівні  джерела  існують  здебільшого 
тільки  для  останніх  років,  попередня  доба 
залишається  мало  вивченою  за  браком  ар
хівів, зокрема для надзвичайно цікавого пе
ріоду – доби капіталізації промислу – доби 
скупників» [4, арк. 8].

До доцільності студіювання кролевецького 
декоративного  ткацтва,  на  думку  дослідниці, 
спонукає  популярність  номенклатури  кроле
вецьких виробів, «що стали майже за синонім 
“українських рушників”»... і без яких не обхо
диться «жодна більшменш значна ярмарка на 
Україні». Зрештою, як зауважує вчена, «кро
левецькі  рушники  щільно  увійшли  в  той  ша
блонний  псевдоукраїнський  стиль,  що  поруч 
з  полтавськими  так  званими  “полуботьков
ськими”  сорочками  й  краватками,  опішнян
ським  земським  посудом  і  “малоросійськими 
костюмами” театральних труп репрезентували 
собою наприкінці ХІХ ст. суто українське де
коративне мистецтво» [4, арк. 10].

Є. Спаська наголошує також на ролі цього 
осередку як «найстарішого центру художнього 
ткацтва», що дає можливість простежити ево
люцію  окремих  виробничих  форм  упродовж 
його трьохсотлітньої історії.

На особливу увагу дослідників заслуговує 
ґрунтовний  історіографічний  параграф  роз
відки,  в  якому  виокремлено  розгляд  етногра
фічної  та мистецтвознавчої  літератури й  опис 
авторських  польових  свідчень,  позаяк  це  ча
сом  єдині,  збережені  до  сьогодні  джерельно
документальні  дані  для  сучасних  студій  [4, 
арк. 20–26].

Огляд  розвитку  ткацького  промислу  в 
широкому  хронологічному  діапазоні  (від 
ХVІІІ  ст.  до  30х  років  ХХ  ст.)  уможливив 
авторці  розкриття  його  еволюції  від  ремісни
цтва, «типової сільської хатньої промисловос
ті», «родинної форми праці», що була «майже 
виключно  жіночою  роботою»,  до  «швидкої 
капіталізації  промислу  через  “скупництво”  у 
пореформений  період»,  «комбінованої  форми 
кооперованої промисловості» й до виникнення 
«артільних»  форм  виробництва  за  часів  ра
дянської влади 6.

У розвідці подається також розгорнута ге
неалогія  династій  кролевецьких  ткачівскуп
ників  у  контексті  утвердження  й  розвитку 
торговельного  капіталу,  розкриваються  не
гативні  наслідки  монопольного  контролю  за 
постачанням сировини, виробництвом та збу
том продукції; розглядаються державні захо
ди  у  сфері  регулювання  розвитку  кустарних 
промислів  і  кролевецького  ткацтва  зокрема. 
У  дослідженні  йдеться  про  устаткування  та 
інструментарій, що залучалися в художньому 
ткацтві; про причини розвитку й зростання об
сягів ткацтва, про соціальну організацію праці 
в ткацькому промислі; про асортимент старого 
хатнього ткацтва (рушники, настільники, ряд
на, серпанки тощо).

З етнографічного погляду цікавими є спо
стереження  вченої  щодо  консерватизму  в по
бутових  уподобаннях  місцевої  людності  та 
штучного привнесення в сільський побут «ан
тихудожніх» виробів скупниками. Є. Спаська 
порушує  проблеми  майнового  розшарування 
серед  ткачів,  питання  організації  ткацького 
цеху й права, обов’язки та привілеї його членів.

Окремий,  суто  етнографічний  аспект  сту
дії  стосується  асортименту  виробів,  зокрема 
рушників,  їх  функцій  і  сакральної  сутності  в 
українському побуті; техніки їх виготовлення, 
композиції  та  орнаментики:  «...взагалі  рясно 
оздоблений  рушник  міг  розвинутися  посту
пово  з  простих  сувоїв  рушничного  полотна, 
з червоними перетичками по всій його довжи
ні. Так само, як і в багатьох інших виробах ста
рої художньої промисловості, складніша ком
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позиція  і  орнамент  рушників  міг  спуститися 
в село від вищих верств населення, в яких він 
існував  в  такому  вигляді  давно,  інколи  виго
товлений для панського вжитку на місці, іноді 
навіть закордонний» [4, арк. 76].

Є.  Спаська  простежує  процес  еволюції 
асортименту  й  орнаментики  кролевецького 
ткацтва з кінця ХІХ – початку ХХ ст., звід
коли скупники «починають давати замовлення 
ткачам  за  новими  узорами,  беручи  їх  з  вуль
гарних і дешевих друкованих узорів, невідомо
го походження, що “нічого спільного ні з росій
ським, ні з українським орнаментом не мають”, 
даючи  власну  розкольоровку  “з  голови”  чи  з 
наявності  купованих,  фарбованих  ниток  на 
скупницькому склепі» [4, арк. 90].

Не  залишаються  поза  увагою  дослідниці 
й  трансформаційні  процеси:  перехід  на  нову 
сировину – «бавелняну пряжу»; зміна кольо
рової гами орнаментики (відхід від усталених 
традиційних барв).

Текст  студії  Є.  Спаської  проілюстровано 
унікальним  фотоматеріалом  з  підготовлено
го  нею  спеціального  тематичного  альбому, 
приуроченого  до  змісту  розглядуваної  праці. 
Беззаперечний  науковий  інтерес  становить  і 
складена  дослідницею  бібліографія,  що  налі
чує 133 спеціальних, дотичних до теми, праць; 
показовими є також подані нею реєстри руко
писних «усних» і «речових» джерел.

Резюмуючи,  зазначимо,  що  виконане 
вченою дослідження заповнює  існуючу про
галину  в  реконструкції  комплексної  панора
ми  розвитку  кустарних  промислів  і  ремесел, 
економіки  історичної  Чернігівщини;  воно  й 
донині  залишається  важливим  здобутком 
крає знавства регіону й етнографічної регіона
лістики  зокрема.  Не  менш  вартісною  є  пра
ця  і для відтворення культури й побуту різ
них  соціальних  прошарків  людності  України 
ХІХ – початку ХХ ст.

* * *
У  науковому  доробку  Є.  Спаської,  як  за

значалося,  окрім  ґрунтовних,  монографічного 
плану робіт суто етнографічної тематики, є не

величкі  розвідки  музеєзнавчої  спрямованос
ті,  що  мають  формат  своєрідних  «фактогра
фічних»  довідок  для  паспортизації  музейних 
пам’яток. Праця Є. Спаської в музеях, як  і  її 
участь  у  музейному  семінарі  Д.  Щербаків
ського, метою якого, як згадувала вчена, «було 
зробити  з  нас  <...>  дослідників  музейних 
матеріалів» [46, с. 282], були мотиваційними 
рушіями  її  дослідницьких  практик  та  інтере
су  до  проблеми  документування  тогочасних 
музейних збірок, серед яких, як констатував у 
своїх лекціях Д. Щербаківський, було «занад
то  багато  безпаспортних  недатованих  експо
натів» [див.: 46, с. 282]. Учена добре засвоїла 
й  оцінила перевагу  обстоюваного Д. Щерба
ківським комбінованого – «збирацькодослід
ницького» – методу праці в музеях, який по
лягав у створенні або доборі «язика» – «точно 
паспортизованих речей», за якими можна буде 
вивчати й ідентифікувати інші, «безпаспортні і 
недатовані» експонати. На актуальності цього 
методу  для  тогочасного  музейництва  особли
во  наголошував,  як  пише  Є.  Спаська  у  сво
їх  спогадах,  Д.  Щербаківський:  «Метод  цей 
здається  <...>  саме  тепер  найсвоєчаснішим, 
найрозумнішим,  зокрема,  коли  пригадати, 
скільки часу збирання музейного матеріалу – 
експонатів – велося за принципом естетично 
індивідуальних  смаків  та нахилів різних зби
рачів <...> А наслідком цього те, що найбага
тіші музеї в значній своїй кількості являються, 
власне  кажучи,  могилами  для  значної  своєї 
частини експонатів невідомого походження – 
безпаспортних, недатованих» [46, с. 282].

Своєрідною  маніфестацією  професіоналіз
му  Є.  Спаської  як  музейника  стала  низка  її 
музеєзнавчих  статей.  Зокрема,  одна  з  таких 
рукописних,  невеличкого  формату  фактогра
фічних праць ученої (про дві скатерті гетьмана 
Івана Скоропадського) передана нею до архів
них  фондів  ІМФЕ  ім.  М.  Т.  Рильського  [1]. 
У ній дослідниця поставила за мету ідентифі
кувати два експонати Чернігівського держав
ного  музею,  провівши  відповідну  роботу  з  їх 
паспортизації та атрибуції за доступними їй на 
той час джерелами 7.
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Учена  була  переконана,  що  її  джерело
знавча  розвідка  «найпотрібніша  музейним 
працівникам,  яким  вона  допоможе  паспорти
зувати  безліч  музейних  експонатів»  [цит.  за: 
50,  с.  75].  Є.  Спаська  розпочала  цю  роботу 
ще в київський період життя (1926), а завер
шувала  вже  у  вигнанні  (наприкінці  1964  р.); 
вона  надіслала  її  своїм  колегам  (Марії  Вязь
мітіній  і Марії Новицькій) до Києва – з на
дією на опублікування. Як зазначає Є. Шуд
ря  –  дослідниця  мистецтвознавчого  доробку 
Є. Спаської, – розвідку прочитали знані мис
тецтвознавці  С.  Таранушенко  та  Б.  Бутник
Сіверський, але тоді статтю не було опубліко
вано; авторці рекомендувалося доопрацювати 
і скоротити її. Проте вчена відмовилася, поза
як  вважала,  що  «саме  в  такому  вигляді  вона 
найпотрібніша  музейним  робітникам,  тим, 
хто вивчає українську вишивку, бо допомогла 
б  їм  краще  паспортизувати  й  датувати  речі 
у  своїх  колекціях»  [цит.  за:  50,  с.  75].  Лише 
у  2000  році  розвідка  Є.  Спаської  була  дещо 
скорочена та підготовлена до друку Євгенією 
Шудрею  й  опублікована  під  назвою  «Об
рус із гетьманського столу» в журналі ІМФЕ 
ім.  М.  Т.  Рильського  «Народна  творчість  та 
етнографія»  [44].

«Скатерті  Скоропадського»  зацікавили 
дослідницю  передусім  тому,  що  на  них  було 
вишито ініціали прізвищ та звання осіб, яким 
вони належали (тобто це були так звані «під
писні  вишивки»),  а  це  дозволяло  встановити 
час, коли  їх було виготовлено  і,  за аналогією, 
«датувати  велику  кількість  інших,  подібних 
вишивок <...>, що переховуються <...> по му
зеях» [1, арк. 3]. Учена не обмежується доку
ментуванням лише згаданих зразків, а вписує 
їх  з’яву  на  Чернігівщині  в  широкий  контекст 
міжетнічних контактів, запозичень від сусідів, 
описує загальний вигляд і характер орнаменту, 
намагається з’ясувати виконавців, походження 
технік, замовників тощо.

Є.  Спаська  актуалізує  проблему  етногра
фічного  вивчення  побуту  національної  еліти, 
шляхетської  верстви,  що  спершу  не  входило 
в  дослідницьке  поле  «старої»  етнографії,  орі

єнтованої винятково на народну культуру, а за 
радянської доби – замовчувалося та не пору
шувалося науковцями через  ідеологічне  табу
ювання і лише сьогодні легітимізоване етноло
гічною та історичною науками.

Ця  розвідка  має  передусім  музеєзнавчу 
фактографічну  цінність  у  справі  документу
вання  й  паспортизації  експонатів  (тим  паче, 
що  одна  з  двох  описаних  пам’яток  «взагалі 
зникла»);  проте,  як  зазначалося,  не  менша  її 
етнографічна значимість. Про це слушно пише 
Є. Шудря: «Треба думати, що робота про  іс
торичні предмети з побуту ХVІІІ ст. та ще й 
із гетьманського оточення певною мірою  зма
льовує не лише образ власника,  а й риси тієї 
доби» [50, c. 75].

Як  зауважувалося,  до  початку  1930х  ро
ків  дослідниця  підготувала  шість  випусків 
альбомів,  присвячених  різним  типам  вишив
ки 8. Крім невеличких передмов та коментарів, 
основу  альбомів  складає  фотоілюстративний 
ряд,  на  жаль,  головно  чорнобілої  гами  (че
рез відсутність на ті часи належних технічних 
можливостей). Утім, попри це, альбоми візуа
лізують залучені для аналізу зразки вишивок, 
істотно  збагачують  потенціал  усіх  згаданих 
наукових  розвідок  Є.  Спаської  на  відповідну 
тематику.  До  того  ж  чимало  із  зафіксованих 
дослідницею  варіантів  вишивок  до  сьогод
нішнього  дня  не  збереглися,  тимто  описані 
зразки є рідкісними та чи не єдиними джере
лами для дослідників. Учена не змогла видати 
альбоми за життя й передала їх до рукописних 
фондів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; вони го
туються до опублікування й будуть видруку
вані як друга частина мистецтвознавчих праць 
Є. Спаської.

* * *
Промисли  та  ремесла  Чернігівщини,  що 

доти здебільшого перебували на маргінесі до
слідницьких зацікавлень науковців і вивчали
ся  принагідно  і  вибірково,  посіли  центральне 
місце  в  науковій  діяльності  Є.  Спаської.  У  її 
спадщині,  як  зазначалося,  виокремлюється 
два  виразних  тематичних  цикли  праць  (ви
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шивка  і  ткацтво;  гончарство),  кожен  з  яких 
об’єднував  низку  дрібних  етюдів.  Різні  ас
пекти  гончарства  й  кахлярства  Чернігівщи
ни,  у  висвітленні  окремих  з  яких  Є.  Спаська 
була  першопрохідцем  і  які  склали  сім  етюдів 
у її науковому доробку, привернули її увагу ще 
за студентських років, а надто – у київський 
період  її  життя,  з  1923  року.  На  потребі  до
сліджувати  цей  пласт  народної  культури  на
голошував  етнограф  і  наставник  Є.  Спаської 
Д.  Щербаківський,  котрий  переконував  тоді 
ще  недосвідчену  студентку  взятися  за  все
бічне  й  ґрунтовне  студіювання  чернігівсько
го  гончарства.  Матеріали  про  чернігівських 
гончарів,  панські  та  селянські  кахлі  Ніжина 
Є. Спаська збирала під час різдвяних студент
ських канікул, коли, за її спогадами, у холод та 
завірюху ходила по заметах на міські «околиці, 
на  розмови  з  найстарішими  гончарами  та  зо
лотарями, розпитувала і про цехи, і про різні їх 
старі справи» [46, c. 276].

Початок наукового дослідження цієї пріори
тетної для Є. Спаської теми було покладено  її 
першою студентською доповіддю про ічнянське 
гончарство, зробленою восени 1923 року на се
мінарі Д. Щербаківського  (на  основі  зібраних 
нею кількох сотень замальовок кахель  із Чер
нігівщини та Галичини). У 1924 році Є. Спась
ка  –  на  той  час  студентка  Київського  архео
логічного  інституту  –  у  рамках  своєї  участі  в 
семінарі С. Гілярова та А. Дахновича провела 
власну наукову роботу, простудіювавши кахле
ву піч ХVІІІ ст., що знаходилася в Музеї мис
тецтв ВУАН (нині – Національний музей мис
тецтв імені Богдана та Варвари Ханенків) [46, 
c.  277].  На  цій  основі  вона  виконала  окрему 
розвідку «Піч музею Ханенка», яка у звідом
ленні УАН за 1924 рік поцінована як «надзви
чайно цікавий науковий етюд» [див.: 20, c. 21].

Трохи згодом, уже під час її службових по
їздок по краю, учена «змогла добрати чимало 
потрібного <...> матеріалу і про кахлі – пан
ські  та  селянські,  –  і  про  місцеві  заводи  та 
про різні  інші потрібні нам речі» [46, c. 277]. 
Працюючи  в  Сільгоспмузеї,  Є.  Спаська,  за 
її свідченням, під час відрядження 1926 року 

«за  певним  планом  об’їздила  всі  гончарські 
пункти певного району Північної Чернігівщи
ни <...> Збираючи всі можливі відомості про 
гончарство, як усні від старих гончарів, так і по 
установах (статистичних бюро)»   [46, c. 283]. 
Саме ці подорожі по Чернігівщині й допомогли 
їй  зафіксувати  потрібну  інформацію  про  ках
леве  виробництво  та  його  історію,  про  відомі 
осередки  й  майстрів  і  навіть  про  чернігівські 
керамічні  заводи.  При  підготовці  праці  з  на
родної  кераміки Є. Спаська  також  ґрунтовно 
вивчила музейні колекції, а за порадою свого 
колишнього  керівника  –  відомого  російсько
го  етнографа  В.  Харузіної  –  зверталася  за 
консультаціями до знавця техніки і технології 
виготовлення кераміки московського професо
ра  О.  Філіпова  –  завідувача  столичного  ро
сійського музею,  який надав  їй методичну  та 
наукову допомогу. 2 квітня 1927 року дослід
ниця  представила  цю  розвідку  як  свою  аспі
рантську  роботу  в  науководослідній  кафедрі 
мистецтвознавства,  де  й  було  рекомендовано 
оприлюднити  її  у  збірнику  «Український  му
зей». Робота, зрештою,  і була опублікована в 
цьому  збірнику  під  назвою  «Кахлі  Чернігів
щини  (ХVІІІ–ХІХ  ст.).  Попереднє  звідом
лення» – з авторською присвятою Д. Щерба
ківському (згодом було видрукувано й окремий 
її відбиток).

У  розвідці  авторкою  акцентувалася  по
треба  дослідження  гончарства  Чернігівщини, 
містився  короткий  історіографічний  огляд, 
описувалася географія осередків з виготовлен
ня  кахель,  подавалися  відомості  про  місцеві 
керамічні заводи (8 кахлевих заводів) та окре
мих  найвідоміших  гончарівкахельників.  До
слідниця представляє основні типи панських і 
селянських печей  та  груб,  облицьованих ках
лями; розглядає кольорову гаму й подає класи
фікацію сюжетів кахель; торкається проблеми 
еволюції стилів кахлевого виробництва Черні
гівщини, що, на її думку, відповідає російській 
та почасти європейській традиціям з деякими 
місцевими відмінностями [41, c. 16–19].

Тематичному  циклу  студій  «Чернігівське 
гончарство» Є. Спаська приурочила, як згаду
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валося, ще сім етюдів: «Пузирівський посуд», 
«Шльонський  гончарський  круг»,  «Глечик  з 
хрестиком»,  «Гончарські  кахлі  Чернігівщи
ни  XVIII–XIX  ст.»,  «Нарис  історії  заво
ду  А.  Міклашевського  в  селі  Волокитине», 
«Кахлеві  печі  в  садибі  “Покорщина”»,  «На
рис  з  історії  кахлевих  заводів  Чернігівщини 
ХІХ  ст.»,  частина  з  яких  була  опублікована, 
а  частина  зберігається  в  архіві  дослідниці  в 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Щодо розвідки 
про  пузирівський  посуд  (відповідно  названої 
авторкою за іменем родоводу старого гончаря 
Пузиря),  то  вивчення  його  в  рамках  ширшої 
теми  про  чернігівське  гончарство  Є.  Спаська 
розпочала також за наполяганням Д. Щерба
ківського (ще під час участі в роботі його се
мінару).

У  розвідці  Є.  Спаська  висвітлює  доти  не 
вивчене  питання  про  походження  і  появу  на 
Чернігівщині (у с. Радичів) сірого посуду на
щадків  древніх  «вальдензерів»  –  сектантів
колоністів,  що  походили  не  від  німцівколо
ністів,  а  від  французької  секти  вальдензерів 
[5,  арк.  3].  Зразки  цього  посуду,  на  думку 
Є.  Спаської,  ні  кольором,  ні  орнаментом  не 
подібного  до  посуду  східнослов’янських  на
родів, зберігалися в збірках музеїв Чернігова, 
Києва  та  в  українському  відділі  Російського 
музею  Петербурга,  проте  не  були  належно 
атрибутовані. Відтак, чи не основним завдан
ням  студії  було  сприяння  науковому  удоку
ментуванню, атрибуції даної групи експонатів; 
а  саме дослідження має не лише  і  не  стільки 
мистецтвознавчий  характер,  скільки  є  зраз
ком пам’яткознавчої студії наявних гончарних 
виробів.  Отже,  стаття  становить  неабияку 
джерелознавчу  цінність  у  справі  паспортиза
ції відповідних музейних збірок згаданих осе
редків; проте не менше  її наукове значення у 
з’ясуванні походження й різновидів виробів та 
їх  орнаментальноколористичних  особливос
тей;  локальної  специфіки  і  її  залежності  від 
складу  місцевої  сировини  (глини  та  поливи); 
у  розкритті  найпоширеніших  типів  посуду  та 
зв’язку його форми з композицією орнаменту; 
зрештою, у висвітленні трансформацій і засво

єння іншоетнічних гончарських традицій люд
ністю краю.

Учена простежила специфіку розвитку гон
чарського промислу на Чернігівщині, пов’язану 
із  занепадом  колонії,  розкрила  процес  засво
єння техніки виготовлення «сірого» гончарно
го посуду (притаманного західноєвропейським 
колоністам та «типового» для західних слов’ян) 
місцевими  умільцямигончарями.  Дослідниця 
констатує характерний для колоністів,  як ма
лої  етнічноконфесійної  групи  в  іноетнічному 
оточенні, культурний консерватизм у  їхньому 
побуті,  збереженість  і  вірність  етнічній  тра
диції  колишньої  батьківщини,  відображену  в 
художньомистецькій специфіці  їх гончарного 
посуду,  резюмуючи,  що  «загальний  вигляд, 
кольорова  гама  цього  посуду  з  певністю  ве
дуть нас на Захід» [5, арк. 40].

Є. Спаська, як засвідчують її наукові пуб
лікації,  не  обмежувала  своє  вивчення  реалій 
етнокультури  (і  кустарних  промислів  та  на
родної  техніки  як  її  неодмінних  складових) 
винятково  мистецтво знавчими  завданнями, 
а прагнула досліджувати пам’ятки комплексно, 
у тісних зв’язках і взаємозалежностях виробів 
та їх мистецьких особливостей від середовища 
побутування  та  соціальних  груп  мешканців; 
а  також від мистецького  хисту майстра й  ху
дожньої  специфіки  локальних  осередків,  що 
переконливо маркує превалюючі етнографічно 
мистецтвознавчий  і  музеєзнавчий  ракурси 
статей  ученої.  Ілюстрацією  міждисциплінар
ного характеру студій дослідниці  є невеличкі 
вузькотематичні її розвідки вже раннього, ки
ївського, періоду творчості.

До  цього  ж  тематичного  блоку  публікацій 
Є.  Спаської  належить  стаття  «Шльонський 
гончарський круг» (позначена дослідницею як 
«Другий  етюд  із  циклу  “Чернігівське  гончар
ство”») [47]. У ній учена описує один з архаїчних 
різновидів гончарного круга, докладно аналізує 
будову й відмінності цього «карусельного» типу 
круга  на  шпицях  від  сучасних  їй  «волчкових» 
кругів на веретені. У цій фактографічній праці 
Є.  Спаська  демонструє  справді  відповідаль
ний науковий підхід до будьякої, навіть надто 
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вузької теми, подаючи переконливий бібліогра
фічний огляд за предметом досліду; ґрунтовно 
аргументуючи  висновки;  інформуючи  про  на
явність пам’яток цього типу в музейному фонді 
країни тощо. Зауважимо, що з погляду атрибу
ції та документування музейних експонатів ця 
студія й досі актуальна для пам’яткознавчої ді
яльності етнографічних музеїв.

У межах циклу «Чернігівське  гончарство» 
взимку  1926  року  на  семінарі  Д.  Щербаків
ського  Є.  Спаська  представила  також  допо
відь  «Глечик  з  хрестиком»,  яка  у  вигляді  не
великого  повідомлення  була  опублікована  в 
«Матеріалах  до  етнології  й  антропології»  за 
1929 рік [38]. У розвідці Є. Спаська предста
вила цікавий зразок димленого («закуреного») 
посуду  –  чорного  глечика,  виготовленого  у 
с.  Шатрищі  НовгородСіверського  повіту  з 
місцевої  сіруватої  глини  на  звичайному  гон
чарному крузі, з орнаментуванням вдавленим 
візерунком по сирій ще фактурі посудини та з 
використанням спеціальної технології обпалю
вання (з перетриманням його в печі без досту
пу кисню).

У цій статті дослідниця однією з перших ак
центує потребу вивчення ритуального посуду і 
дотичних до нього вірувань; лаконічно описує 
повір’я, пов’язані з глечиками різного функціо
нального  призначення,  вказує  на  зв’язок  ша
трищанського чорного «глечика з хрестиком» з 
народними уявленнями про «Зборну суботу» 
та молочарські справи.

У  1928  році  видавництвом  Київського 
крайового  сільськогосподарського  музею  та 
Постійної  промислової  виставки  було  опуб
ліковано  розвідку  Є.  Спаської  «Гончарські 
кахлі  Чернігівщини  ХVІІІ–ХІХ  ст.».  У  ній 
дослідниця  наголошує,  що  предметом  її  ува
ги  є  лише  кахлі,  «що  їх  виробляли  по  своїх 
майстернях  звичайні  гончарігоршечники» 
[39,  с.  5];  розглядає  типи,  матеріал,  техніку 
виготовлення, розмір, кольори та  сюжети зо
бражень,  композицію  малюнка  кахель  тощо. 
Зокрема,  Є.  Спаська  зупиняється  на  питан
нях  залежності  трактування  зображень  (лі
нійно,  контурно,  сильветно)  від  можливостей 

«ріжкової»  техніки;  наголошує,  що  «загаль
ним  характером  гончарські  кахлі  нагадують 
лубки,  пристосовані  до  виконання  ріжковою 
технікою» [39, с. 25]; деякі із сюжетів кахель 
запозичено  з  панських,  інші  –  із  заводських 
взірців. Слушні міркування дослідниці про за
своєння сільською людністю зразків «панської 
культури»  (вищих  верств)  з  їх  подальшою 
трансформацією,  що  відповідала  народному 
розумінню краси [39, с. 30].

Стаття про кахлі Чернігівщини, що була з 
художньотехнічного  погляду  вдало  оформ
лена  студентом  поліграфічного  факультету 
Київського  художнього  інституту  І.  Муляр
Крейніним  і  проілюстрована  5  таблицями  із 
7  зображеннями,  вийшла  накладом  тисяча 
примірників. Ця джерелознавчого плану роз
відка,  важлива  у  справі  атрибуції  музейних 
пам’яток, стала четвертим етюдом циклу «Чер
нігівське гончарство» Є. Спаської.

Як зазначалося,  наукова діяльність Євге
нії Спаської, зосереджена на студіях народно
мистецьких кустарних промислів, тісно лучи
лася з її виробничою практикою, професійною 
роботою  в  управлінських  структурах  худож
ньої промисловості (від інструктора кустарної 
майстерні райспоживспілки м. Ніжина (1921–
1923),  керівника  виробництва  Київського 
міжрайонного  товариства  «Текстильхудож
експорт»  (1926–1928),  а  дещо  згодом  –  до 
завідувача  художньої  експортної  майстерні 
в  АлмаАті  (30ті  роки  ХХ  ст.)).  У  річищі 
цих  інтересів  дослідниці  цілком  природною 
є  також  поява  її  дослідження  про  художні 
промисли,  зокрема  фарфорову  Волокитин
ську  фабрику,  яке  було  виконане  під  час  пе
ребування  вченої  на  науковій  роботі  в  Київ
ському  інституті  промислової  кооперації  у 
1931–1934 роках. Тут при науководослідній 
кафедрі  мистецтвознавства  Є.  Спаська  про
ходила  аспірантський  стаж,  досліджуючи 
історію  кріпацького  порцелянового  заводу 
А.  М.  Міклашевського,  що  функціонував  з 
1839 по 1861 рік. Восени 1931 року дослідни
ця захистила цю студію при Науководослід
ному інституті історії матеріальної культури в 
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Харкові як промоційну працю; проте в київ
ський  період  життя  видрукувати  цю  роботу 
вченій не вдалося, вона зуміла  її опублікува
ти вже 1959 року в щорічнику «Матеріали з 
етнографії та мистецтво знавства» під назвою 
«Матеріали  до  історії  фарфорової  фабрики 
А.  М.  Міклашевського  (1839–1861)»  [43]. 
Зазначимо, що ця розвідка постає як один з 
численних варіантів актуалізованих на ті часи 
робіт з дослідження продуктивних сил міст та 
локальних населених пунктів з метою студію
вання й залучення їх потенціалу для розвит ку 
економіки. Зміст  і краєзнавчоетнографічний 
характер  цієї  статті  детермінований уже  зга
дуваними  урядовими  циркулярами  й  наста
новами управлінських структур ВУАН щодо 
вивчення місцевих ресурсів.

Проте  дослідниця  виходить  за  межі  цих 
вузькоутилітарних  завдань,  прагне  висвіт
лити  проблему  в  широкому  історикоетно
графічному  ракурсі.  Зокрема,  вказуючи  на 
відсутність  спеціальних  студій  про  фарфо
рове  виробництво  Волокитинської  фабрики, 
Є. Спаська подає огляд архівних відомостей і 
літературних джерел; розкриває історію ство
рення підприємства; інформує про місцеві ро
довища «фарфорової» глини й  інші сировинні 
ресурси; описує різновиди продукції, ринки її 
збуту; обстоює слушні думки про роль місце
вої  людності  в  налагодженні  виробництва  та 
художньому оформленні виробів. У полі зору 
вченої – з’ясування причин згортання вироб
ництва  і питання наявності  зразків продукції 
фарфорової  фабрики  А.  Міклашевського  в 
колекційному  фонді  музеїв;  переконливими 
видаються  її  міркування  з  приводу  причин 
припинення  діяльності  підприємства.  Поза 
сумнівом, що ця праця Є. Спаської є важли
вою в контексті як відтворення цілісної карти
ни  соціоекономічного  розвитку  Чернігівщини 
ХІХ  ст.,  так  і  з  погляду  вивчення  художніх 
промислів цієї доби, оскільки чимало зібраних 
і  систематизованих  дослідницею  відомостей 
нині нерідко є єдиними джерелами й науково 
фіксованими  даними  для  сучасних  студій  за 
даною тематикою.

Одним  з  неопублікованих  за  життя 
Є.  Спаської  етюдів  із  зазначеного  тематич
ного  циклу  стала  розвідка  про  кахлеві  печі  в 
садибі «Покорщина», що також була підготов
лена  нею  в  цей  же  період.  Матеріал  до  теми 
Є. Спаська збирала головно влітку 1927 року 
під  час  колективної  експедиції  до  міста  Ко
зельця  (у  товаристві  науковців  В.  Зуммера, 
В. Базилевича та М. Вязьмітіної). Перед уче
ною, зокрема, стояло завдання вивчити місцеві 
кахлеві печі й зафіксувати те, що залишилося 
від комплексу кахлевих печей садиби «Покор
щина», «яку мати гетьмана Розумовського об
строювала й обживала в ті часи, коли будували 
відомий Козелецький собор (1752–1763)». Зі
брані під час експедиції матеріали вчена опра
цювала й систематизувала у вигляді доповіді, 
яку виголосила на мистецтвознавчому семінарі 
Ф.  Ернста  (при  кафедрі  мистецтвознавства 
УАН). Проте опуб лікувати в ті часи розвідку 
не  вдалося,  до  її  завершення  дослідниця  по
вернулася вже у вигнанні.

Є.  Спаська  була  не  першою  дослідницею, 
котра звернула увагу на цю групу пам’яток, – 
її  польовим  дослідженням  передували  студії 
К.  Широцького  та  С.  Лукомського,  які  ви
вчали ці ж кахлеві печі перед початком Пер
шої  світової  війни  і  опублікували  відповідні 
повідомлення.  Учена  ґрунтовно  опрацьовує 
студії попередників, аналізує виявлені зразки 
за сировиною, за змістом сюжетів та технікою 
виконання більшості зафіксованих нею узорів 
кахель («пензликом, а не ріжком»), і у висліді 
робить власні висновки: зокрема, ставить під 
сумнів  міркування  К.  Широцького  про  міс
цеве  походження  кахель,  припускаючи  щодо 
більшості  з  них  їх  «привозний  характер»  – 
гданський чи російський.

Є. Спаська зробила спробу завершити на
писання розвідки  вже  в 60х роках ХХ ст., 
перебуваючи в Казахстані. Як пише дослід
ниця  в  авто біографії,  тут  у  відірваності  від 
України  їй дуже бракувало матеріалів  її екс
педиції у Козелець: «... я б дуже хотіла закін
чити роботу про “Покорщину”, де, – як пові
домляв мене проф. В. М. Зуммер, – нічого не 
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залишилося з того, що ми бачили раніше [під 
час їхньої експедиції 1927 року. – Г. С.], хоч 
мені  дуже  бракує  і  частини  моїх  матеріалів 
(замальовок),  і  літератури»  [див.:  3,  арк.  3]. 
До фондів  ІМФЕ  ім. М. Т. Рильського ма
теріали  експедиції  Є.  Спаської  у  Козелець 
потрапили  у  вигляді  згаданої  доповіді,  ви
голошеної на семінарі Ф. Ернста. Вони були 
опубліковані  в  авторській  редакції  в  щоріч
нику  «Українське  гончарство»  за  1994  рік 
(Опішне, 1995, кн. 2), а згодом опрацьовані й 
підготовлені до друку науковим співробітни
ком  АНФРФ  ІМФЕ  С.  Стефанович  у  що
річнику ІМФЕ ім. М. Т. Рильського «Мате
ріали до української етнології» [42]. 

Реалізовуючи  багатоаспектний  проект 
міждисциплінарного студіювання гончарства 
Чернігівщини, Є. Спаська водночас здійсни
ла  ґрунтовне  вивчення  провідного  осеред
ку  керамічного  промислу  Поділля,  зокрема, 
різно видів та орнаментики бубнівського посу
ду, розширивши географію своїх дослідниць
ких  інтересів  у царині  гончарства. Учена,  за 
її свідченням, простудіювала «понад 700 шт. 
виробів с. Бубнівки, Тульчинської округи, що 
їх виготовили більше як 20 окремих гончарів 
протягом, приблизно, 70 років»  [45,  с. 201]. 
Опрацьований  дослідницею  посуд  головно 
склав  колекційні  збірки  кустарного  відді
лу  Київського  сільськогосподарського  му
зею,  збірки Музею антропології  та  етнології 
ім.  Хв.  Вовка,  Всеукраїнського  історичного 
музею  (Київ),  Московського  музею  народо
знавства  та  музеїв  Поділля.  Залежно  від 
техніки виготовлення посуду Є. Спаська ви
окремила три періоди в розвитку бубнівського  
гончарства, перший з яких пов’язаний у часі 
ще з кріпацтвом і характерний виготовленням 
неполив’яного  та  скупо  орнаментованого  по
суду; другий – починається з часу розкріпа
чення  селянства  і  пов’язаний з посудом, при 
виготовленні  якого  вперше  застосовується 
полива, головно як оздоба; третій період до
тичний  до  кінця  1920х  років,  специфікою 
його  є  вироби,  виготовлені  за  допомогою 
«техніки  поливання  прозорою  поливою  по 

розмальованому черепку» [див.: 45, с. 2012]. 
Дослідниця  ґрунтовно проаналізувала  орна
ментацію  гончарних  виробів,  характерну 
безмежною  різноманітністю  й  комбінацією 
традиційних  мотивів  («вилоги»,  «сосонки», 
«косички»);  простежила  детерміноване  за
стосуванням  нових  матеріалів  розширення 
кольорової  гами та впровадження нового  ін
струментарію.

Є. Спаська розкриває залежність способів 
орнаментації від типу інструменту: «Ріжок же, 
як  [ін]струмент,  диктував  майстрові  вже  зо
всім інші способи орнаментації, аніж пензлик. 
Ця, так би мовити, “струмкова” техніка, у той 
же час, не може не виховувати майстра і сти
лістично, бо фарба, що ллється з ріжка рівним 
струмочком, лягає округлими, плавними лінія
ми, без різких зламів, кутів. Тому відміняєть
ся і кольоровий, і загальний стиль малювання; 
і стилеві аналогії, разом з аналогіями кольору 
матеріалу, нам доведеться знов таки розшуку
вати не в попередній добі в Бубнівці, а в сусі
дів» [45, с. 207].

Дослідниця залучає порівняльні дані з  ін
ших аналогічних осередків (Опішня, Василь
ків),  характеризує  розповсюджені  форми  й 
різновиди посуду, розглядає композицію орна
менту та її залежність від форми виробу, подає 
найпоширеніші  трактування  орнаментальних 
сюжетів  і  їх  класифікацію.  Увагу  вченої  при
вернули й питання особ ливостей декорування 
бубнівських гончарів, яких, за її спостережен
нями, характеризує яскраво виражена  індиві
дуальність. Слушні її висновки про регіонально 
локальну  специфіку  бубнівського  посуду,  на 
що звернув увагу відомий український мисте
цтвознавець  Б.  БутникСіверський:  «Міцна 
традиційна основа східноподільської кераміки, 
від  якої  в  своїй  творчій  праці  йшли  бубнівці, 
не завадила їм у створенні вузьких локальних 
ознак» [13, с. 89].

Пильні  спостереження  Є.  Спаської  щодо 
тогочасних  трансформацій  форм  та  орнамен
тації  бубнівської  кераміки  за  новітніх  часів: 
«Важкі,  прості  форми  в  дідів  переходять  у  
різно манітні, вибагливі в синів та онуків; суворо  
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симетр[ич]ний,  монументальний,  стилізова
норослинний  орнамент  замінює  дрібніший, 
ближчий до натури, неспокійний» [45, с. 229].

Розвідка  вдало  проілюстрована  серією 
фотографій  (згрупованих  у  чотирьох  табли
цях)  експонатів  Київського  сільськогоспо
дарського  музею.  Підсумовуючи,  зазначимо, 
що  дана  стаття  Є.  Спаської  –  це  ґрунтовне 
мистецтвознавче й музеєзнавче дослідження, 
що й сьогодні має неабияке значення у справі 
атрибуції  та паспортизації музейних пам’яток 
гончарного мистецтва Поділля.

Важливим  джерелом  для  вивчення  черні
гівського  гончарства  залишаються  щоденни
ки  етнографічних  подорожей  Є.  Спаської  по 
краю [35] які вже неодноразово потрапляли в 
поле зору науковців (Т. Діденко, О. Морозо
ва, І. Ситого, Т. Дорохіної, Т. Луговик та ін.), 
позаяк вони містять чимало цінних локальних 
відомостей з етнографії місцевої людності.

* * *
Окрім  ткацтва,  вишивки,  гончарства  та 

кахлярства  Чернігівщини,  іншою,  не  менш 
значущою  в  науковій  творчості  Є.  Спаської, 
стала,  як  зазначалося,  тема  українського  му
зейництва – документування й паспортизації 
експонатів, зокрема різних виробів кустарного 
ремісництва Чернігівщини.

Промислам Чернігівщини, саме в контексті 
їх  музейної  презентації  через  конкретну  екс
понатуру,  присвячена  ще  одна,  хоча  й  неве
личка за обсягом, проте цікава за  тематикою 
й конкретними факто графічними відомостями, 
розвідка  Є.  Спаської  «До  історії  ніжинсько
го  золотарства  (ХІХ  ст.)»,  яка  й  досі  не  за
губила  свого  джерело знавчого  значення  для 
етно графії та музейництва. Підготовку нарису 
Є.  Спаська  розпочала  в  середині  1920х  ро
ків,  а  завершила  вже  в  повоєнний  період  – 
у 1963 році; проте він тривалий час не був ви
друкуваний 9, а зберігався в рукопису.

Працювати над проблемою ніжинського зо
лотарства Є. Спаська розпочала, за її свідчен
нями, ще 1924 року (коли, перебуваючи в служ
бовому  відрядженні,  вона  одночасно  збирала 

відомості з гончарства, кахлярства та золотар
ства  Чернігівщини).  Чимало  рідкісної  інфор
мації про золотарство і найдавніших майстрів
золотарів дослідниця (за завданням керівника 
Музейного  семінару  Д.  Щербаківського)  за
фіксувала під час новорічноріздвяних канікул 
1925–1926 років, збираючи колекції для Київ
ського історичного музею [46, с. 279].

Є. Спаська, за її спогадами, пильно дослухо
вувалася настанов свого вчителя Д. Щербаків
ського й неухильно керувалася ними: «... у всіх 
старих майстрів, і золотарів в т. ч., треба зібрати 
відомості  про  тих,  колишніх,  відомих  їм  май
стрів,  яких вони пам’ятають, у яких вони вчи
лися.  Все  –  і  про  техніку,  яку  вони  вживали, 
а також, по змозі, придбати і такі вироби, і при
ладдя їхнє до роботи»  [46, с. 280].

Є.  Спаська  вповні  зуміла  втілити  у  своїх 
дослідах  також  пораду  Д.  Щербаківського 
вивчати явище не за літературою, а за «живим 
життям»  промислового  осередку  та  майстрів; 
його рекомендацію семінаристкам самим «іти 
до  золотарівкустарів  у  їхні  майстерні  і  саме 
там,  на  місці,  роздивитися,  розпитати  про 
все:  і  як,  і що,  чим  саме  і  з  чого  виробляють 
вони тепер свою продукцію»; «тут же на місці 
треба  вміти  все  зафіксувати,  і  не  лише  запи
сати якнайповніше усі назви, усі вирази, а ще 
краще  –  замалювати  чи  зафотографувати 
усе» [46, с. 262]. Власні польові дослідження 
дозволили їй зробити висновок: «...старі золо
тарі  вміли поводитися  з металом  і  обробляли 
його в різні способи: знали і лиття,  і чеканку, 
і гравіровку, і штампування, і золочення “через 
огонь”, дожили і до штампування та золочення 
гальвано пластиною» [6, арк. 5].

У  розвідці  йдеться  також  про  асортимент 
золотарських  виробів,  який  не  обмежувався 
виготовленням лише дрібних побутових виро
бів, «а робили й великі з панської та церковної 
утварі  на  замовлення  –  шати,  чаші,  оклади 
на  Євангелля  та  ікони,  лампади,  паникадила 
і т. ін.» [6, арк. 5]. Стаття доповнена «Додат
ками», що, безперечно, збагачують її зміст і є 
достовірним джерелом для здійснення музей
ної паспортизації відповідної групи пам’яток.
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Зразки оригінальних вишивок «квіткового гафту» та малюнки, зняті з вишивок 
(Північна Галичина, 1916–1917 рр.)

АНФРФ ІМФЕ, ф. 48, од. зб. 71

с. Острів. Д-р Фридман. 1916 р. 

с. Острів. Є. Спаська. 1916 р. 

«Оjristy» (угорський). м. Коломия. Є. Полєнова. 1916 р. 
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Частина узора з хустки. с. Острів.  
Д-р Фридман. 1916 р.

с. Острів. Д-р Фридман. 1916 р. 

с. Острів. Д-р Фридман. 1916 р. 
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Край рушника. с. Острів. Д-р Фридман. 
1916 р. 

Манишка чоловічої сорочки. с. Острів.  
Д-р Фридман. 1916 р. 

с. Острів. Д-р Фридман. 1916 р. 
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Манишка, комір і манжета чоловічої сорочки.  
с. Товстолуг. Д-р Фридман. 1916 р. 

Манишка й комір чоловічої сорочки. 
Замалювала Є. Спаська  

у с. Буда Зборанська  
у переселенців із с. Глодова  
Золочівського повіту. 1916 р. 

Половина узору фартуха. с. Острів. Д-р Фридман. 1916 р. 
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У вигнанні  дослідниця по  змозі  займала
ся головно доопрацюванням розпочатих ще в 
київський період життя робіт, про що мовить 
вона  в  автобіографії:  «...з  того  часу,  як  мене 
було  заслано  до  Казахстану,  наукової  праці 
не  вела»  через  ускладнення  від  перенесених 
раніше хвороб [3, арк. 2];  і треба гадати, що 
умови  постійного  нагляду  й  вимушених  пе
реміщень по роботі навряд чи сприяли  її на
уковій самореалізації. Лише 1948 року, після 
випадкової  зустрічі  на  вулиці  в  АлмаАті  з 
професором  С.  Руденком  (котрий,  як  відо
мо,  також  у  1930х  роках  був  репресований 
як  учень  Хв.  Вовка  і  разом  з  іншими  пред
ставниками  школи  Хв.  Вовка  висланий  з 
Петербурга), Є. Спаська отримує нагоду за
йнятися науковими студіями в дещо несподі
ваній  для  себе  археологічній  царині.  Зокре
ма,  за наполяганням професора С. Руденка, 
вона почала опрацьовувати тему «про велику 
і  занедбану  збірку  мідних  скіфських  котлів 
Центрального музею» АлмаАти, з якого на
передодні  зустрічі  з  С.  Руденком  дослідни
цю  було  звільнено  «за  власним  бажанням». 
Лише  клопотання  авторитетного  археолога 
С.  Руденка  перед  директором  цього  музею 
повернуло  Є.  Спаську  до  установи.  Майже 
вісім років вона вивчала й опрацьовувала цю 
збірку,  опублікувавши,  зрештою,  написані 
роботи у виданнях Державного педагогічного 
інституту  ім.  Абая  [31,  с.  155–169,  2  табл.; 
32]. В одній з них за назвою «Медные котлы 
в  Казахстане»  (виконання  якої  дослідниця 
датувала 1948–1951 роками), крім загально
го  огляду  про  знахідки  котлів  у  Казахстані 
(понад 70 одиниць), описів місць (Семиріччя 
з  двома  відмінними  центрами  –  околиці  Іс
сикКуля й околиці АлмаАти), особливостей 
знайдених  пам’яток  (відособлена  від  інших 
предметів локалізація котлів,  знахідки у ви
гляді  скарбів  –  дватри  й  більше  котлів  ра
зом зі світильниками й жертовними столами), 

дослідниця  концентрує  увагу  на  питаннях 
їх  типології,  функціонального  призначення. 
Її  виснов ки  чіткі,  лаконічні  та  переконливі: 
«Фактично  котел  “скіфського  типу”  –  це 
зручне, переносне вогнище кочівника, що по
слуговувало йому і як предмет щоденного ви
користання,  і,  поза  сумнівом,  при  виконанні 
ритуальних обрядів» [9, арк. 10].

Важливі,  джерелознавчого  характеру  спо
стереження  подибуємо  і  в  описі  дослідницею 
матеріалу й техніки виготовлення цих пам’яток 
кочівного  життя  людності  Казахстану,  у  її 
аргументації  щодо  призначення  й  ролі  котлів 
(кухонне  начиння  («поваренные  сосуды»)  чи 
ритуальні предмети культу [9, арк. 18–19], які 
вшановувались,  подібно,  як  у  слов’ян  вшано
вувалися печі, а в кавказьких народів – хатнє 
вогнище). 

Безперечним позитивом праці є таблиця з 
детальним, належно удокументованим описом 
усіх  зафіксованих  дослідницею  пам’яток,  що 
для музейників є безцінним джерелом у спра
ві  паспортизації  експонатів  цієї  групи.  Про
фесійно  дібрана  бібліографія,  що  є  властиво 
самодостатнім  історіографічним  складником 
роботи,  також  істотно  примножує  науково 
інформативний потенціал цієї розвідки, що ре
презентує доробок ученої із царини казахської 
етнографії.

* * *
Підготовлений і опублікований в Інституті 

мистецтвознавства, фольклористики та етно
логії  ім.  М.  Т.  Рильського  НАН  України  у 
2015 році збірник наукових праць Є. Спась
кої, куди ввійшло більшість зі згаданих у да
ній  статті  праць  ученої,  гадаємо  збагатить 
джерельну  базу  вітчизняного  народознав
ства  та  сприятиме  належному  поцінуванню 
наукового доробку Є. Спаської як визначного 
українського етнографа, музеєзнавця та мис
тецтвознавця.
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1 Євгенія Юріївна Спаська народилася в 
Ніжині 01.01.1892 р. (за н. ст.) (20.12.1891 року 
(за ст. ст.)) в освіченій родині, що походила зі 
стану священиків. У 1910 році вона закінчила 
Ніжинську гімназію і вступила на історичне від-
ділення історико-філософського факультету Ви-
щих жіночих курсів імені проф. Гер’є в Москві, 
по закінченні яких 1914 року отримала диплом 
історика. Під час навчання Є. Спаської на істо-
ричному відділенні її науковим керівником була 
відома вчена, професор з етнографії В. Харузіна, 
з якою дослідниця і в подальшому підтримувала 
контакт і яка, поза сумнівом, вплинула на її май-
бутні зацікавлення народною культурою.

Ґрунтовніші емпіричні знання із царини на-
родної творчості Є. Спаська отримала, повернув-
шись в Україну і потрапивши (у зв’язку з подіями 
Першої світової війни) на терени Галичини й Бу-
ковини, на південно-західний фронт у ролі сестри 
милосердя, а згодом – співробітниці Земського 
союзу (відділу допомоги населенню), де спосте-
рігала заняття місцевої людності народними про-
мислами, активно пізнавала й вивчала їхній мис-
тецький досвід. 

Уже починаючи з часів роботи в Земсоюзі в 
Галичині, майбутня дослідниця зацікавилася ви-
шивкою Галичини, а коли переїхала до Києва в 
1923 році, то працювала в різних установах і в 
семінарі відомого музейника, етнографа та мис-
тецтвознавця Данила Щербаківського, студіюю-
чи народне мистецтво: «... багато усюди, де до-
водилось бувати, замальовувала, збирала зразки, 
робила доповіді». У 1919 році молода вчена взяла 
участь у підготовці книги (як співавтор) «Народ-
не мистецтво Галичини і Буковини. Народное 
искусство Галиции и Буковины и Земский союз в 
1916–1917 годы войны».

В останній рік існування Київського археоло-
гічного інституту (1923–1924) Є. Спаська стала 
вільним слухачем відділу мистецтвознавства цьо-
го закладу, відвідувала семінари Д. Щербаківсько-
го, якого вважала своїм найкращим учителем. Тоді 
ж, за заповітом збирачки взірців татарського народ-
ного мистецтва з Феодосії О. Петрової, яка переда-
ла їй колекцію замальовок татарської вишивки, до-
сліджувала цю колекцію і зробила перші наукові 
публікації з кримськотатарської етнографії.

У 1928 році дослідниця закінчила велику ро-
боту «Чернігівське гончарство» і опуб лікувала 
чотири етюди із семи запланованих. При підго-
товці цих робіт проявила новаторські, характер-
ні і в подальшому для її творчої праці, прийоми, 
що передбачали опис особистості майстра, його 
індивідуальних манер, творчої вдачі; характерної 
специфіки орнаментики гончарних виробів та їх-
ніх розмірів [див.: 11, с. 66].

У 1933 році Є. Спаська в Науково-дослідному 
інституті історії матеріальної культури в Харкові 
на підтвердження звання науковця захистила ро-
боту з історії порцелянового заводу А. Міклашев-
ського, а 1926 року вона перевезла з Глухова до 
Києва архів наукової спадщини етнографа й гро-
мадської діячки П. Литвинової, який опрацювала 
за порадою і під керівництвом Д. Щербаківського 
та опублікувала відповідну розвідку.

На початку 1930-х років Є. Спаська працює 
над вивченням кролевецького ткацтва, водночас 
готує до друку шість випусків альбомів україн-
ських вишивок. Проте ці роботи не були опублі-
ковані, бо дослідницю невдовзі репресували і, за 
звинуваченням у націоналізмі, заслали з 1934 
по 1937 рік до м. Уральська, де вона за станом 
здоров’я час від часу працювала в Союзпромкопі.

Після закінчення терміну заслання Є. Спась-
ка з 1938 по 1945 рік працювала в артілях в Алма- 
Аті та Семипалатинську, а з 1948 по 1961 рік – 
у Казахському державному педінституті імені 
Абая (спочатку секретарем вченої ради, а по-
тім – завідувачем аспірантури). Під час пере-
бування на пенсії дослідниця, за наполяганням 
мистецтвознавців С. Таранушенка та Б. Бутника- 
Сіверського, взялася за незавершені в 1930-х 
роках праці (про скатерті гетьмана Івана Скоро-
падського, про Кролевець та ін.). У 1960-х роках 
Є. Спаська неодноразово бувала в Києві, Черні-
гові, Кролевці, добираючи потрібні матеріали. 
До 1973 року вона написала свої спогади про 
Д. Щербаківського і передала їх для опубліку-
вання С. Білоконю, який підготував їх до друку 
й оприлюднив у щорічнику «Наука і культура. 
Україна» за 1990 рік.

Частину своїх матеріалів Є. Спаська передала 
до архіву Інституту мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології НАН України, про що 
свідчить рядок з її автобіографії: «Звільнившися 
з роботи на пенсію, р. 1961 я розшукала лише де-
що з своїх збірок і що могла, надіслала до ІМФЕ 
Академії наук (Є. Спаська. Алма-Ата, 1965 р. Х.)». 
Серед переданих матеріалів – рукописні статті, 
фрагменти недописаних розвідок, чернетки, тема-
тичні альбоми з ілюстративним рядом, виписки з 
різних джерел, автобіографічні нотатки та щоден-
ники етнографічних експедицій по Чернігівщині.

12 вересня 1980 року в Алма-Аті обірвалося 
життя Є. Спаської, яка мріяла про повернення в 
Україну, проте так і не наважилася це зробити, 
боячись переслідувань, про що 1968 року зізнава-
лася в листі до Києва: «Як була, так і залишилася 
всім серцем там, у Вас, у Києві, на Чернігівщині, 
на Десні» [цит. за: 50, с. 75].

В опублікованому 2015 року в ІМФЕ збірни-
ку праць Є. Спаської вміщені як рукописні, ще 
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не друковані праці вченої, так і ті, що були опу-
бліковані в різні роки київського та казахського 
періоду її життя, які, проте, є малодоступними 
для користування або ж важливі з огляду на доко-
нечність якомога повнішої репрезентації доробку 
дослідниці з української, кримськотатарської, ка-
захської та киргизької етнографії.

2 Не втрачена наукова значимість досліджень 
Є. Спаської спонукала до підготовки й опубліку-
вання її найважливіших рукописних і друкованих 
праць у двох частинах у межах видавничих про-
ектів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського «Народознавча 
спадщина» (у 2016 р. – побачила світ перша час-
тина)..

3 З початком Першої світової війни Є. Спась-
ка закінчила курси сестер милосердя у м. Ніжи-
ні і спочатку працювала в медико-санітарному 
відділі, а потім – Земському союзі у відділі до-
помоги потерпілому від воєнних дій населенню 
Галичини та Буковини, де, зацікавившись місце-
вим народним мистецтвом, власною ініціативою 
створювала осередки вишивальниць та швачок 
для працевлаштування жінок-біженок з території 
воєнних дій.

Трохи згодом, повернувшись у 1921 році з 
Криму (де проходила лікування після перенесе-
ного захворювання на черевний тиф) до Ніжина, 
Є. Спаська знову трудиться в цій самій сфері – ін-
структором кустарної майстерні райспоживспіл-
ки (з 1921 по 1922 рік).

З 1923 по 1934 рік учена жила й працювала в 
Києві на різних посадах, що так чи інакше були 
пов’язані з музейництвом та кустарними промис-
лами: у 1925–1926 роках, зокрема, вона обіймала 
посаду завідувача кустарного відділу Київського 
сільськогосподарського музею і постійної про-
мислової виставки, а впродовж 1926–1928 років – 
керувала виробництвом у Київському міжрайон-
ному товаристві «Текстильхудожекспорт».

З 1931 по 1934 рік Є. Спаська трудиться в Ки-
ївському інституті промислової кооперації і тут 
же, на дослідній кафедрі мистецтвознавства, про-
ходить аспірантський стаж.

У лиховісні тридцяті – часи найбільшого те-
рору проти України й винищення української ін-
телігенції – дослідницю 1934 року звинуватили 
в націоналізмі, і в тому ж таки році вислали до 
Уральська, де вона (коли дозволяв стан здоров’я) 
працювала в Союзі промкопів (промислових коо-
перативів) у відділі, пов’язаному з художніми та 
швейними промислами. Після завершення термі-
ну заслання Є. Спаській, вірогідно, не дозволили 
проживати в Україні, і решту життя вчена поневі-
ряється в різних містах Казахстану, працюючи го-
ловно в сфері художніх промислів. Так, з 1937 по 

1938 рік Є. Спаська працевлаштувалася інструк-
тором із художніх промислів Казахського експор-
ту і в артілі «Ковровщица» в м. Алма-Аті, доки не  
було їй запропоновано (як «неблагонадійній») 
виїхати зі столиці. Подібними професійними 
справами вона займалася в передвоєнні та воєн-
ні роки (з 26.05.1938 по 07.03.1946 р.), мешкаючи в 
м. Семи палатинську, де спершу працювала в ца-
рині організації художньої промисловості (в арті-
лях імені Н. К. Крупської та артілі ім. Джамбула); 
а з початком війни 1941 року їй довелося займа-
тися організацією різних майстерень при Союз-
промкопі: швальних, латальних, переробки «від-
ходів держпромисловості» евакуйованих фабрик.

З 1946 по 1948 рік Є. Спаська знову прожива-
ла в Алма-Аті, працевлаштувавшись в управлінні 
промкооперації Казахської РСР з художніх про-
мислів (водночас вона була молодшим науковим 
співробітником Інституту історії Академії наук 
Казахстану, співробітником Державного цен-
трального музею Казахської РСР). Як натякає 
вчена в автобіографії, і в Казахстані вона перебу-
вала під постійним наглядом; доводилося міняти 
місце роботи, оскільки скрізь, де б не працювала, 
їй не дозволяли довго затримуватися – з усіх по-
зицій за півроку її звільняли з незмінним форму-
люванням – «за власним бажанням».

4 Розвідка є своєрідною предтечею тих сучас-
них фундаментальних наукових проектів запи-
сування й опублікування відомостей «з перших 
уст» (текстів-наративів так званої «усної історії»), 
що їх здійснюють сучасні академічні інститути 
(Інститут мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського, Інститут історії 
України).

5 З огляду на події в сучасній Україні й нега-
тивні наслідки воєнних дій на Сході, а відтак – 
формування величезного масиву внутрішньо 
переміщеного населення, котре потребує невід-
кладної державної допомоги, досвід Є. Спаської з 
організації такої допомоги в роки Першої світової 
війни (шляхом створення робочих місць для бі-
женців), як і її розвідка із цієї тематики, видається 
більше, аніж актуальним.

6 Остання частина монографії, у якій ішло-
ся про розвиток художнього ткацтва з 1917 по 
1932 рік, за свідченням Є. Спаської, загубилася.

7 Зазначені вишиті скатерті привернули також 
увагу відомого мистецтвознавця Т. Кари-Васи-
льєвої – авторки розділу «Вишивка та гаптуван-
ня» з п’ятитомної «Історії декоративного мисте-
цтва України» (Київ, 2007. – Т. 2. – С. 46–47).

8 Спаська Є. «Кролевецьке ткацтво». [Альбом 
фотографій, рисунків, репродукцій типограф-
ських й ін.]. – АНФРФ ІМФЕ, ф. 48-5, од. зб. 45, 
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43 арк.; Спаська  Є. «Рушниковые швы» [(Ки-
ївщина). Альбом фотографій, малюнків (з по-
ясненнями до цих матеріалів – «Передмова до 
третього випуску» та «Пояснення до таблиць ви-
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43 арк.+5 арк.; Спаська Є. [Зразки вишивок прозо-
рого шиття на чоловічих та жіночих сорочках, на 
скатерках і под. (Київщина й ін. місцевості). Аль-
бом до 1-го випуску матеріалів]. – АНФРФ ІМФЕ, 
ф. 48-5, од. зб. 47, 19 арк.; Спаська Є. [Зображення 
вишивок непрозорого шиття на чоловічих та жі-
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ІМФЕ, ф. 48-5, од. зб. 48, 35 арк.; Спаська Є. [Зо-
браження гаптування – шиття на шовку, на по-
лотні (Київщина). Альбом до 4-го та 5-го випуску 
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9 Був опублікований 2014 року в одному зі що-
річників ІМФЕ ім. М. Т. Рильського (див.: Спась-
ка  Є. До історії ніжинського золотарства 
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«ДІД» – ТРАДИЦІЙНИЙ ХЛІБОРОБСЬКИЙ АТРИБУТ  
РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНИХ СВЯТ УКРАЇНЦІВ НАДСЯННЯ

Михайло Глушко

УДК  398.332.4(477.83/.86)

У статті із залученням широкого кола польових етнографічних матеріалів подано розгорнутий опис і аналіз зви
чаїв та обрядових дій, пов’язаних з важливим хліборобським атрибутом різдвяноноворічних свят українців Над
сяння – житнім снопком («дідом»). Зокрема, йдеться про його підбір, місце в хаті, ритуальне «годування», термін 
зберігання в помешканні, молотьбу на Новий рік хлопчиками («новолітниками») чи господарем, традиційні способи 
використання отриманого зерна. 

Ключові слова: українці Надсяння, обрядовий сніп («дід»), Святвечір, Новий рік, Щедрий вечір, звичаї, об
ряди, вірування, «щедрак». 

В  статье  на  основании  достаточно  большого  количества  полевых  этнографических  материалов  детально 
описываются  и  анализируются  обычаи  и  обрядовые  действия,  касающиеся  важнейшего  хлеборобского  атрибута 
рождественсконовогодних праздников украинцев Надсянья – ржаного снопа («деда»). В частности, речь идет о 
его подборе, месте в доме, ритуальном «кормлении», сроке сохранения в помещении, молотьбе на Новый год маль
чиками («новолитныками») или хозяином, традиционных способах использования приобретенного зерна.

Ключевые слова: украинцы  Надсянья,  обрядовый  сноп  («дед»),  Святвечер,  Новый  год,  Щедрый  вечер, 
обычаи, обряды, верования, «щедрак». 

While attracting a wide  range of  field ethnographic materials,  the author submits a detailed description and analysis of 
customs and ritual actions related to the significant grainproducing attribute of the Nadsiannia Ukrainian Christmas – New
Year observances – a rye little sheaf there named a did. Particularly, the matter deals with its selection and location in a hut, as 
well as the ritual regaling, its preservation time in an abode, threshing by either youngsters (adolescents) on New Year’s day or 
a farmer himself, with considering the conventional ways of utilizing the grain obtained in such a way.

Keywords: Nadsiannia Ukrainians, ritual sheaf (did), Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve, customs, rituals, beliefs, 
shchedrak (one who wishes generosity).

Крайнім  західним  етнографічним  районом 
України є Надсяння, яке в сучасній українсь
кій  народознавчій  літературі,  за  рідкісним 
винятком,  навіть  не  згадується.  Відсутність 
уваги  з  боку  науковців  до  традиційнопобу
тової культури місцевих автохтонів є особливо 
прикрою,  якщо  зважати  на  історичне  минуле 
цього краю – у повоєнний період значна його 
частина опинилась у складі Республіки Поль
ща, а самих українців примусово виселили до 
УРСР або на північний захід Польщі. Інакше 
кажучи,  після  Другої  світової  війни  надсянці 
розділили однакову долю з лемками та україн
цями Холмщини і Підляшшя. На щастя, інша 
їхня  частина  й  досі  проживає  на  батьківсь
кій  землі,  яка  за  сучасним  адміністративно 
територіальним  поділом  охоплює  Мостись
кий, Яворівський (за винятком його крайньої 
східної смуги), західну частину Городоцького, 

північну смугу Самбірського і Старосамбірсь
кого районів Львівської області.

У  пропонованій  статті  йдеться  про  один 
з  головних  атрибутів  різдвяноноворічних 
свят – снопок збіжжя, з яким пов’язано бага
то народних звичаїв, обрядів та народних віру
вань [26]. Автор свідомо обрав його об’єктом 
своїх  наукових  студій,  щоб  проілюструвати 
широкому  читацькому  загалу  багатство  на
родних традицій і навіть унікальність окремих 
явищ духовної культури українців Надсяння. 
Основу  статті  становлять  зібрані  нами  осо
бисто  польові  етнографічні  матеріали  в  за
значених  адміністративнотериторіальних  ра
йонах  сучасної  Львівщини.  Окремі  відомості 
про  різдвяноноворічну  звичаєвість  та  обря
довість  записано  від  колишніх  переселенців, 
які в сорокових роках з чужої волі залишили 
свою  рідну  домівку  й  опинилися  на  території 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



32

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 6/2016

УРСР, а під час експедицій проживали в од
ному з досліджених нами сільських поселень. 
Крім цього, автор залучив етнографічні записи 
колишніх студентіветнологів Львівського на
ціонального університету  імені  Івана Франка 
(далі – ЛНУ), які вивчали різні галузі народ
ної  культури  й  побуту  населення  етнографіч
ного  Надсяння.  Усі  записи  паспортизовані  й 
зберігаються в архіві ЛНУ [1–8].

Відразу  наголосимо:  ще  до  Другої  світової 
війни  скрізь  на  дослідженій  території  снопок 
збіжжя  об’єднував  три  важливі  хрононіми  – 
Святвечір 6 січня, Новий рік 14 січня і Щед
рий вечір 18 січня. Серед цих дат слід виокре
мити перший і останній (третій) часопростори, 
позаяк у народі  їх термінологічно розрізняють 
і  досі.  Зокрема,  урочисту  вечерю  6  січня,  яка 
відкриває  різдвяноноворічні  свята,  надсянці 
називають  так:  «Святий  вечір»  (у  більшості 
населених пунктів Надсяння), «Сьвітий вечір» 
(с. Золотковичі Мостиського рну, с. Калинів
ка Яворівського рну), «Свята вечеря» (північна 
частина Старосамбірщини,  с. Поруденко Яво
рівського рну), «Світа вечера» (с. Оселя Яво
рівського рну), «Коляда» (сс. Завадів, Смолин 
Яворівського рну), «Перша Коляда» (с. Смо
лин), «Вилія» (с. Радохинці Мостиського рну), 
«Перша  Вилія»  (сс.  Радохинці,  Хідновичі 
Мостиського  рну),  «Перша  Вілія»  (сс.  Боля
новичі,  Гориславичі,  Золотковичі,  Хідновичі 
Мостиського рну). Порізному йменують вони 
і вечерю 18 січня: «Щедрий вечір» (у більшості 
досліджених сіл), «Щедрівна вечеря» (с. Пору
денко), «Щадрівка», «Щедрівка» (с. Вербляни 
Яворівського  рну),  «Другий  Святий  вечір» 
(с. Боратичі Мостиського рну), «Друга Коля
да» (с. Смолин), «Друга Вилія» (сс. Радохин
ці, Хідновичі), «Друга Вілія» (сс. Боляновичі, 
Гориславичі,  Золотковичі  Мостиського  рну, 
с. Дроздовичі Старосамбірського рну), «Йор
данська  Вілія»  (с.  Гориславичі),  «Йорданска 
Вилія»  (с.  Хідновичі),  «Вілія  Йорданська» 
(с.  Золотковичі).  Цікаво  означила  святко
вий вечір 6 січня Марія Марцин (1915 р. н.) із 
с.  Плешевичі  Мостиського  району:  «Вілія  на 
Святий вечір». Відповідна назва засвідчує по

єднання історичних традицій двох сусідніх на
родів – українського та польського: слово «ві
лія»  місцеві  українці  запозичили  з  польського 
wilia (wigilia) [14, с. 208]. 

Святковий сніп як важливий атрибут різд
вяноноворічних  святок  мешканці  Надсян
ня  найчастіше  називають  «дідом»  (скрізь  на 
дослідженій  території),  що  в  минулому  було 
характерно  для  інших  етнографічних  районів 
ПівденноЗахідного  історикоетнографічного 
регіону України: Опілля [21, с. 144], Поділля 
[12, с. 10], Покуття [30, s. 86; 36, s. 85], Бой
ківщини [10, с. 209; 18, с. 88; 34, s. 200, 210], 
Гуцульщини  [29,  s.  122–123],  Лемківщини 
[16,  с.  56,  162].  Поліщуки  називали  «дідом» 
перший нажатий снопок [19, с. 198; 23, с. 309]. 
Однак найчастіше так вони йменували пучечок 
невижатого збіжжя, яке залишали в полі [19, 
с.  196–197].  Це  дало  підставу  українському 
народознавцеві Корнелію Кутельмаху підтри
мати думку тих його попередників, які висло
вили припущення про те, що антропологічний 
термін  «дід»  має  безпосередній  стосунок  до 
вшанування покійних предків [19, с. 197]. 

Спорадично  надсянці  називають  різдвяно 
новорічний  снопок «дідугою» (с. Библо Старо
самбірського рну, сс. Боєвичі, Радохинці Мос
тиського рну), «дідуганом» (с. Оселя), «дідухом» 
(сс. Библо, Трушевичі Старосамбірсь кого  рну, 
сс.  Боратичі,  Золотковичі,  Плешевичі  Мос
тиського  рну,  с.  Ковиничі  Самбірсь кого  рну 
та  ін.).  За  твердженням  Кароля  Фалькевича, 
наприкінці XIX ст. селяни деяких поселень ко
лишнього Городоцького повіту означували його 
терміном «король» [28, s. 105].

В  абсолютній  більшості  відвіданих  нами 
населених  пунктів  «дідом»  слугував  житній 
сніп, який готували у стодолі (на «боїску») на
передодні  самого  Святого  вечора  або  під  час 
молотьби збіжжя. «В студолі снопи, і вибра-
ли сніп, зв’єзали так-во, жуби там стуяв в 
куті» (с. Плешевичі). «Я знаю, кули готува-
ли. Та готували зарас, як звезли дудому збі-
жа і мулутили, а той сніп субі і там лишили 
на то. Того діда, то “діт” називали» (с. Бо
ляновичі).  «Брали як хто. Ю били любий 
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сніп <...> в кут там. Він стояв до Нового 
року» (с. Оселя). 

За  твердженням  поодиноких  інформаторів 
похилого віку, у добу АвстроУгорщини та Дру
гої Речі Посполитої (у 20–30х роках XX ст.) 
його робили заздалегідь – уже під час жнив, до 
того ж як із зажинкового снопка, так і з обжин
кового. «А то ни має значиня: хто с першуго, 
хто з устатннього навіть <...>, ви знаєте,  
з устанного [роблять “діда”. – М. Г.]» (с. Гори
славичі). «Женці вийшли жати, нажали один 
сніп, перивьизали два рази первеслом, встав-
йили його, він стояв, потім його забирали до-
дому і на сьвита його під ялиньку там в куті 
вставйили дідуха. <...> Перший го нажили, 
так привезли і так го поставили, і так він 
стояв, аж поки на сьвитани йшов на дідуха» 
(с. Баранівці Самбірсь кого рну). «Нажинали 
просто на полі сніп вівса або пшениці і три-
мали го, шоб миші не поїли <...>. Його при-
несли додому і тримали десь, шоб миші не 
поїли, – на бантах чи де тримали» (с. Смо
лин). «А та то спиціяльний лишили в жни-
ва. Ставили сніп в куті на Вилію, шостого 
січнє, ставили снопа в куті і він стуяв ду 
Нувого року» (с. Гориславичі).

Водночас у період жнив часто робили «діда» 
з кількох  снопків, незалежно від  того,  коли  їх 
нажали.  «Тато рубив там дідуха [з] кілька 
снопів, витігав жито гарнуї і рубив дідуга. 
<...> Не з єднуго, а кілька снупів. “О, я роб’ю 
дідуга”. В полі. Як ю кінчили [жати. – М. Г.]» 
(с. Фредрополь Перемишльського повіту Під
карпатського  воєводства  Польської  Республі
ки). «Та якого-будь. Як зжала і собі зв’язала, 
жиби я мала на Сьвітий вечір. І то не йи, 
жиби я брала там перший сніп чи там дру-
гий, вот собі взяла, жиби я мала на Сьвітий 
вечір» (с. Калинівка).

У  деяких  селах  на  покуті  красувався  вів
сяний «дід». За твердженням Марії Онаць ко 
(1912 р. н.), у с. Завадів Яворівського району 
на Різдвяні свята в хаті стояв житній сніп, а на 
Щедрий вечір він був із вівса: «На перші свя-
та ставили житній дід <...>. То немолоче-
ний бив. Нимолочений. А на другі свята бив 

вівсяний [сніп]».  Вівсяного  снопа  шанували 
також у селах Ковиничі Самбірсь кого району, 
Библо, Вілюничі, Трушевичі та смт Нижанко
вичі Старосамбірського району [4, арк. 23, 24, 
52,  72].  Зовсім  поодинокими  були  випадки, 
коли «дідом» слугував пшеничний сніп. Сло
вом, ставлення населення Надсяння до свято
вечірнього  снопика з різним збіжжям зумов
лене  об’єктивною  причиною:  серед  зернових 
культур  тут  культивували  передусім  жито  і 
зовсім мало вирощували пшеницю та овес. 

Відповідне  явище  спричинив  інший  кон
кретний чинник: для досліджуваного краю ха
рактерні переважно дерновопідзолисті ґрунти 
[20, с. 85–87, 89], на яких найкраще вирощу
вати жито,  бо  воно  сприяє  збагаченню  ґрунту 
корисними речовинами та підвищує його родю
чість. До речі, ще в середині XIX ст. місцеві се
ляни обробляли землю дерев’яними сохами [35], 
тобто так само, як поліщуки, а також білоруси, 
частина поляків і литовців. Крім того, про побу
тування сохи на  теренах сучасної Яворівщини 
згадував  у  30х  роках  XX  ст.  етнографкрає
знавець Ярослав Береза: «Борони й плуги <...> 
були  з  дерева,  до  теперішніх  зовсім  не  подіб
ні.  Хто  сказав  би  тепер  на  кавалок  грабового 
“шпіцака” – клина з “впущеними чепигами” й 
довгим, гей дишель при возі “гриділем”, що це 
плуг. А тим часом таким плугом колись орали. 
Була це т. з. соха. <...>. Соха не відкидала скиб, 
тільки,  як  повідають  старі  люди,  “рицькала”, 
гей, вибачте, “свиня”. Орати таким чудом була 
морока. Все мусів мати орач із собою пів торби 
кілків “на запас”, щоб як попсувалася соха, було 
чим підплішити» [9, с. 178]. 

Про  використання  сохи  як  цілковито 
дерев’яного «плуга» згадував 2004 року старо жил 
Володимир Іванович Стрілецький (1907 р. н.) із 
с. Золотковичі Мостиського району. Її викорис
тання  в  минулому  підтвердили  інформатори  з 
інших населених пунктів цього району – сіл Боє
вичі і Мочеради [2, арк. 2, 6, 8, 9]. 

До хати «діда» заносили напередодні  свят
кової  трапези  6  січня.  Робив  це  господар,  за 
його відсутності – старший син чи хтось інший 
зпоміж чоловіків. Цю дію виконували без го
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ловного убору. Крім того, господар обов’язково 
вітався  з  усіма  присутніми.  Як  засвідчують 
етнографічні  матеріали,  на  дослідженій  тери
торії  побутували  різні  форми  святовечірнього 
вітання: «На щістє, на здоровлє! Зо свєта-
ми» (с. Передільниця Старосамбірського рну); 
«На щастє, на здоровлі, з тими святами!» 
(с. Підмостичі Старосамбірського рну); «Сійся- 
родися всьо добро!»  (с.  Боратичі);  «Христос 
сі раждає!» (с. Золотковичі); «Христос раж-
дається!»  (сс.  Вілюничі,  Дроздовичі  Старо
самбірського рну); «Христос рождається! Із 
тими святами» (с. Пацьковичі Старосамбір
ського рну); «На щастє, на здоровлі. З тими 
святами, щасливо провадити і других доче-
кати. Христос рождається!» (с. Комаровичі 
Старосамбірського  рну);  «Помайбі, на щас-
тя, на здоровля, шоби ліпше [було], як то-
рік»  (с. Вербляни); «Помагай Біг, на щастя, 
на здоров’я, на той Новий рік» (с. Ковиничі); 
«Помайбі, помайбі, на щастя, на здоровля, 
на той Новий рік жиби било ліпше, як торік» 
(с.  Завадів);  «Помайбі, помайбі, на щастя, 
на здоровля, на той Новий рік, аби роди-
ло ліпше, як той рік» (сс. Гораєць, Калитяки 
Яворівського рну); «Помайбі, на той Новий 
рік, аби вродило ліпше, як торік» (с. Черчик 
Яворівського рну); «Дай Боже, добрий вечір!» 
(с. Смолин); «Помайбі, на щастя, на здоровля, 
на той Новий рік!» (сс. Оселя, Рогізно Яво
рівського рну); «Дав Бог тих свят дочекати, 
[дай Боже] опровадити і до другого року до-
чекати» (с. Колониці Яворівського рну); «На 
щастя, на здоров’я, зі святою Колядою! Дав 
Бог дочекати, дай, Боже, опровадити і дру-
гого року дочекати!»  (с.  Смолин);  «Сійся- 
родися жито-пшениця, ячмінь – як кінь, 
овес – як пес, бураки – як ходаки» (с. Калитя
ки); «Вітаю вас тими свєтами, шоб всі були 
здорові і багаті» (с. Бунів Яворівського рну); 
«Вітаю вас тими святами, шоб всі були 
здорові і другого року дочекали» (с.  Іваники 
Яворівського рну); «Честь Богу, хвала! Вам 
коляда, а нам доброго здоров’я. Дай, Боже, 
свєта опровадити і других дочекати, з року 
до року і від нині до віку» (с. Іваники).

Залежно від форми привітання (віншуван
ня) господаря присутні в хаті йому відповіда
ли: «Славити Його!» (с. Пацьковичі); «Сла-
вімо Його!» (с. Вілюничі); «Славіми Йиго!» 
(с.  Дроздовичі);  «Дай Боже! Дай Боже!» 
(сс.  Іваники,  Колониці,  Смолин);  «Дай Бог, 
дай Бог!» (с. Бунів); «Дай Боже і вам!», «Дай 
Боже! Із святами» (с. Передільниця); «Дай 
Боже, дай Боже дочекати!»  (с.  Смолин); 
«Бодай Бог, бодай Бог, бодай Бог!» (с. Рогіз
но); «Бодай здоров! Бодай здоров!» (сс. Бу
нів, Гораєць, Калитяки, Ковиничі, Оселя, Ро
гізно, Черчик); «Най ся роди, най ся роди!» 
(сс.  Бунів,  Калитяки).  Після  цього  в  деяких 
селах Яворівського району нагинали чи навіть 
ламали колоски снопа: «щоби врожай був ве-
ликий» (с. Бунів) [8, арк. 10], «шоб в колосі 
висіло» (с. Рогізно) [8, арк. 15], «шоб ліпше 
вродило» (с. Черчик) [8, арк. 22], «шоб ліп-
ше вродило на наступний рік» (с. Поруденко 
Яворівського рну) [8, арк. 26].

«Діда»  примощували  в  куті  («кутчику», 
«кучаку», «кочаку», «углі») хати, де він стояв до 
Нового року. Подекуди його прикрашали засу
шеними квітами: «Ну, там квітами ше вбра-
ли [“діда”. – М. Г.], якихось квіток запхали, 
такоє. В куті стуюв» (с. Золотковичі).

Згідно з народними уявленнями слов’янсь
ких  етносів,  святковий  сніп  уважався  симво
лом родючості й багатства [26, с. 91]. Водно
час назва «дід» засвідчує його тісний зв’язок 
з культом предків [24, с. 41]. Це підтверджує 
низка обрядів, що їх дотримувалися надсянці 
в  минулому.  Зокрема,  у  с.  Ковиничі  Самбір
ського  району  під  час  трапези  на  Святвечір 
«діда»  «годували»  в  прямому  й  переносному 
значенні:  «Во як сіли всі за вечеру, як гос-
подар креяв каждому кусок хліба і туда в 
діда запхов кусок хліба»; «Та во зачили їсти 
кутю – і йому дали. Зачили їсти другу 
страву – і йому дали. Но типер того не ро-
бит. <...> Колись так було все, шо їли, шо 
зачинали їсти, то і дідух, і дідови давали».

Широко  побутував  цей  звичай  на  Яворів
щині:  «Дід був, стояв в кочаку, всі до него 
приходили, його гладили і співали-колядува-
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ли, а потом йому байди хліба краяли і за ту, 
той перевесло запихали. <...> Шоби той дід 
благословив, шоби врожай був» (с. Смолин); 
«Давали діда з того, зи жита, ну і там пиріг 
му давали <...> Вареники. Що там ше <...> 
І хліба там давали, часом пампух, во таке 
во <...> давали» (с. Оселя). «Щоб дід не був 
голодний», «годували» його пампухами, варе
никами,  печеними  пирогами  («вургениками») 
тощо  і  в  інших  селах  Яворівського  району  [8, 
арк. 6,  19, 28, 29]. У  селах Бунів  та Оселя у 
сніп  клали  стільки  вареників  чи  «вургеників», 
скільки було членів родини [8, арк. 6, 19, 28]. 
Їли їх згодом або аж 14 січня, коли сніп виноси
ли з хати. Часто ці хлібні вироби подрібнювали 
й давали курям. Загалом надсянці дотримува
лися тих самих звичаїв, що й населення  інших 
етнографічних районів України [17, с. 507–508]. 

Після  святовечірньої  трапези  в  деяких 
селянських  оселях  за  перевесло  «діда»  запи
хали ложки, попередньо зв’язавши їх соломою 
(сс. Вороблячин, Гораєць, Завадів, Калитяки, 
Коти, Пазиняки, Поруби Яворівського рну) 
[5, арк. 10, 11, 13, 21, 22, 28, 29, 31; 6, арк. 7, 
18]. Робили це переважно дітипастухи, моти
вуючи свої дії тим, щоб під час випасу худоба 
трималася разом і не ґедзилася. «Як ся наїли, 
на Святий вечір наїлися, лижки зв’язали со-
ломом» (с. Завадів). «Діти лапали путому 
[ложки] та й в’єзали, жуби худоба їм сі ни 
рузлітала, як будут пасти» (с. Радохинці). 
«Лишки зв’язували. Гадали, жиби худоба сі 
тримала купи»  (с.  Боляновичі).  Побутував 
цей звичай і на теренах сучасної Городоччини 
[28, s. 105]. У с. Фредрополь Перемишльсько
го повіту під час відповідної дії ще примовля
ли: «Чийсь дубиток с купи, а муй ду купи».

Аналогічно  чинили  лемківські  пастухи  на 
Святий вечір: «По Вечері бере пастух лижки, 
зв’язує  разом  і  вкладає  їх  до  снопа,  жеби  ся 
статки  [худоба. – М. Г.]  в  літі  не  розлізали» 
[11, с. 23]. 

Наприкінці  XIX  –  у  першій  половині 
XX ст. снопок збіжжя стояв в оселі до Ново
го року. У повоєнний період частина надсянців 
почала виносити його з хати вже третього дня 

свят  (на  свято первомученика Стефана, 9  січ
ня,  або  після  нього).  «Тато на третий день 
сніп винусив» (с. Хідновичі). «Я виношу со-
лому аж по других сьвятах, а другі но зара, 
по Стефані той сніп, а я тримала по дру-
гих сьватах, але то большинство виносили 
по перших сьвятах»  (с.  Смолин).  Натомість 
для  Надсяння  не  характерне  зберігання  свят
ково «діда» в хаті аж до Щедрого вечора, що 
зумовлено  іншими  народними  звичаями,  яких 
дотримувалося місцеве населення. Згадка Ма
рії Онацько із с. Завадів Яворівського району 
про використання вівсяного снопка напередод
ні  Водохреща  є  рідкісним  винятком.  Переду
сім тому, що на Новий рік (14 січня за старим 
стилем) спозарання (уже навіть о 4 годині) по 
оселях починали ходити малолітні хлопчики – 
«новолітникі»  (с.  Гориславичі),  «навулітники» 
(сс.  Золотковичі,  Радохинці),  «нівулітники» 
(с. Боратичі), «волітники» (сс. Дацьки, Завадів, 
Колониці, Поруби), «улітники» (сс. Калинівка, 
Рогізно),  «щудраки»  (с.  Золотковичі)  тощо. 
На  досліджуваній  території  вони  обов’язково 
носили із собою палиці, за допомогою яких мо
лотили снопики. До речі, за твердженням Івана 
Кебуса (1916 р. н.) із с. Боратичі Мостиського 
району, мала бути непарна кількість хлопчиків: 
«Після Різдва є Нувий рік, так? Худили ні-
вулітники, я сам худив, памітаю. Чи три 
хлопці можна було ходити, три (чотири нє) 
або п’ять, шуб пари ни було. Пітхудили ми 
внучи, після дванайцітуї, ду двирий, стука-
ли. <...> І гусподар вставав, вітчиняв, ми 
залітали в хату і кричали: “Новий рік вже 
ся зачинає” і так дальше».

Найчастіше снопика молотили в хаті. «А на 
Новий рік прихудили щудраки і юго [снопа. – 
М. Г.] мулутили, вітати з Нувим роком. [Де 
молотили?] В хаті. В самі хаті <...> В нас в 
хаті мулутили, брали палиці, в хаті го му-
лутили. Зерно ладні змітали: “О, навіть 
мищина вийде”» (с. Золотковичі). «На Нувий 
рік, пу Нувім році худили. Кутрії хлопці при-
йшли перші і мулутили [“діда”. – М. Г.] і во. 
[Де  молотили?]  В хаті»  (с.  Хідновичі).  «На 
Новий рік приходили ті наволітники, як ви 
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кажете, і там своє, шо мали вигадати, там 
колєди, там дехто вінчував, там отаке. 
І вони <...> їм дали колачики і вони йдут. 
[А що з “дідом” робили?] А шо з тим дідом. 
А во прийшли з тим дідом <...> В хаті мали 
палиці, палиціма молотили того діда в хаті. 
Той <...> винесли. То кажут, їм треба по-
бити. Той <...>, ше той сніп помолотили. То 
я пам’ятаю ше, я ше малою була. Ну типер 
того нема. І всьо, пішли» (с. Оселя). «Стуяв 
[сніп. – М. Г.] ду Нувого року. Потім на Ну-
вім році вулітники тото пумулутили і то 
зерно пузбирали» (с. Плешевичі).

В інших випадках сніп спеціально виноси
ли до стодоли (на «боїско», «боїще»). «Ту той 
сніп, йшли навулітники на Нувий рік, і той 
сніп брали. <...> Брали той сніп і казали їм 
нести на боїско, жуб вуни віднесли на боїс-
ко, так. А вуни ше ни рас хтіли мулутити. 
Тато: “Нє, нє, низабавлєйтисі” <...> Їм сі 
шось дало за тоє, жу вуни прийшли перши-
ми і сніп винусили» (с. Радохинці). «Тато на 
третий день сніп винусив. Юго убмолотив. 
[А куди виносив?] До стодоли. Там юго уб-
молотив» (с. Хідновичі). «Отоди [на Новий 
рік. – М. Г.] ходят волітники волітувати і 
приходят перші хлопці до хати, тоди вони 
стараюцсі <...> діда того вигнати. Тоди 
господар бере того діда <...> Палиці мают 
ті волітуванки. Прийшли хлопці в першу 
чергу <...>. Приходит в першу чергу хлопці 
з палицями, туди там жінка, ґосподиня, 
шо має, там їм роздала там, які колатки 
чи бублики роздала, чи шо там, тоди гос-
подар бере збираєцсі, би добре не дістав від 
тих палиць і діда перед себе і втіче. А вони 
за ним так б’ют» (с. Калинівка). Виносячи 
снопка, у с. Бунів Яворівського району госпо
дар промовляв: «Най ся роди жито, пшени-
ця, бураки, цибуля, огірки і всяка яриця». 
За ним ішли «новолітники» і били сніп пали
цями [8, арк. 17]. 

Збереглися відомості й про те, що відповід
ну дію підлітки виконували також на подвір’ї. 
«А на Нувий рік приходили новолітникі, 
хвопці с павками, росповили той сніп якось 

врозділ і туди його оббивали. <...> На по-
двіру. На подвіру його оббивали. Не в сто-
долі, на пудвіру. Винесли, на пудвіру юго 
уббили і пізніше гусподар сібі то зерня пуз-
бирав» (с.  Гориславичі).  «Надвурі, надвурі 
мулутили ми той сніп, мулутили.  [Щось 
підстеляли  під  сніп?]  Снігу ни було, як піт 
хатою, і вумолотили той сніп. Він  [гос
подар.  –  М. Г.]  тожи платив добри тим, 
куму, хто мулутив. І потім казав, навіть 
тикі слухи був, казав бирикати, пу пудвіру 
літати, шуп коні брикали» (с. Боратичі).

Обмолочуючи  снопика,  діти  вітали  госпо
дарів помешкання з Новим роком, промовляю
чи різні за змістом віншування: «Помайбі, по-
майбі, на щасьтя, на здоровя, на Новий рік, 
шоби було ліпше, як вторік» (с. Вербляни). 
«Молотили в хаті, кричали: “Родисі жито, 
пшениці, бораки – бики, петрушка – псичі 
вушка, капуста – баба тлуста”. Во таке 
вигадували і молотили. Вимолотили і ми 
давали їм колачики» (с.  Оселя).  «Худи-
ли, жи мулутили, кричєли: “Пумагай Біх, 
на той Нувий рік”. Їм давали  [калачики. – 
М. Г.]» (с. Гориславичі).

Водночас у деяких селах Надсяння госпо
дар  намагався  винести  святкового  снопика  з 
хати ще до  того,  як прийдуть «новолітники». 
«Cніп стояв від Різдва, від Святої вечері 
до Нового нашого року. Після Нового року 
той сніп дідо мій босий виносив до стодоли, 
молотив його» (с. Підмостичі). «То як били 
застали в халупі, то з палицями молотили 
<...> То мали виносити [снопика. – М. Г.], 
жоби <...> Жоби то замести халупу і пови-
носити, жоби било в халупі чисто» (с. За
вадів). «Винесіт, поки ше нема волітників» 
(с. Вербляни). «На Новий рік раненько діти 
пішли новолітувати і діда хапили, діда ви-
несли. Бо як били прийшли, то били того 
діда молотили ті діти» (с. Вербляни). «Ді-
духа виносили на Новий рік, бо як хлопці 
прийдут і ввидят того снопа, то обмоло-
тят» (с. Поруденко) [8, арк. 24]. «Господар 
старався зрана винести діда, бо як прийдут 
новолітники (посівальники), то винисут 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



37

З історії та теорії науки

того снопа на двір і молотят палицями, бо 
ходили з палицями. За то їм давали кала-
чики, горіхи, ябка» (с. Оселя) [8, арк. 29].

З  процитованого  нашу  увагу  привернуло 
свідчення одного з інформаторів про те, що до 
стодоли господар виносив сніп босим. Як дово
дять учені, «босота» – одна з умов виконання 
магічних дій та одна з форм ритуальної чисто
ти.  Саме  з  цієї  причини,  наприклад,  коляд
ники  Східної  Словаччини  босими  танцювали 
на снігу, щоб добре росли коноплі [13, с. 240]. 
Отже,  за  аналогією,  можемо  припустити,  що 
надсянці несли «діда» до господарської спору
ди босими задля того, щоб у наступному році 
був багатий урожай зернових культур. 

На  теренах  Яворівщини  побутував  також 
інший  архаїчний  звичай.  Зокрема,  за  спога
дами Катерини Кóльбо (1926 р. н.) із с. Смо
лин, спозарання на Новий рік, ще до того, коли 
мали прийти «новолітники», її батько заводив 
до  хати  коней  і  годував  їх  снопиком  («коля
дою»). «Їнчі, їнчі, я вам скажу, їнчі викидали 
[«коляду»] після трох днів, а мій тато все 
тримав то до Нового року і то коньом, ко-
ньом все [давав  їсти]. І ше приводив ті коні 
до хати, шоби вони то з’їли, того вівса. 
<...> Мав два коні. Двох приводив. І того 
вівса з’їли і туди назад до стайні. Та я то 
памнятаю».  На  наше  запитання,  чи  батько 
щось приказував, коли заводив коней до хати, 
інформаторка  зазначила:  «Він приговорував 
так: “Шоби Господь дав, шоби ми ше до 
другого року дочекали і шоби наші коні так 
скака ли, як той вовес, як сі сіє”».

Заводили  коня  до  хати  й  у  с.  Вербляни. 
«Коня заводили, но я запімнула, котроґо 
дня. Чо не било, коней заводили. [Може, на 
Новий рік це було?] Шось такє, шось такє, 
по-моєму.  [На Новий рік чи на Різдво?] На 
Різдво – ни, тілько на Новий рік». Про за
значений звичай згадували селяни й інших на
селених пунктів північної частини Яворівщини 
(сс. Завадів, Колониці, Коти) [5, арк. 16, 17, 
18, 24]. У с. Колониці на тварину обов’язково 
садовили хлопчика, «щоб цілий рік їздив на 
коні». У с. Бунів коня заводили до хати на Но

вий рік задля того, щоб у поточному році всі 
члени сім’ї «були здорові, як кінь» [7, арк. 11, 
19]. Це характерно й для с. Трушевичі Старо
самбірського району («щоби все таке здорове 
було, як коні») [4, арк. 62]. У с. Завадів Яво
рівського району господар заводив коня в хату, 
бо вірив, що він «принесе щастя» [6, арк. 13]. 

Традиція  годувати домашню худобу колос
ками різдвяноноворічного снопика побутувала 
й у інших етнографічних районах України. Ска
жімо, на Новий рік подоляни виносили «діда» 
з  хати  й  ділили  його  між  худобою  або  потім 
молотили  його  з  іншими  снопками  для  зви
чайного  споживання  [12,  с.  17]. Вівсяним «ді
дом» годували худобу на Новий рік у багатьох 
гірських селах Закарпаття [10, с. 210]. Коні та 
велика  рогата  худоба  поїдали  хліборобський 
атрибут різдвяноноворічних свят  і  у  волинян. 
Щоправда,  трохи  збіжжя  зі  снопика  вони  за
лишали для курей. Єдине, як наголосила Софія 
Рокосовська, нічого з нього не давали вівцям, 
«позаяк ще більше бекали б, наслідуючи коляд
ників» [33, s. 165–166]. Жмут житніх колосків, 
що стояв у хаті аж до вечері 18 січня, після свят
кової  трапези  роздавали  домашнім  тваринам 
(зокрема волам) та птиці на теренах Холмщини 
[31, s. 112–113, 116]. Натомість на Лемківщині 
(с. Бібрка) соломою зі снопика, який на Вілію 
(Святвечір)  стояв  у  куті,  годували  вола  вже 
вранці  на  Різдво.  Для  цього  тяглову  тварину 
спеціально  заводили  до  хати,  причому  ще  до 
того, як чужа людина прийде в гості [32, s. 107].

Загалом  маємо  всі  підстави  стверджувати, 
що на дослідженій території в минулому широко 
побутував звичай зустрічі «полазника», хоча, за 
винятком південної окраїни сучасного Надсян
ня  (Самбірського  і  Старосамбірського  рнів), 
яка межує з Бойківщиною, відповідного термі
на місцеві жителі вже не пам’ятають. Що най
головніше, у надсянців цей звичай «поєднував
ся» з ритуальним годуванням домашніх тварин 
(у XX ст. – коней; раніше – напевно, волів) 
зерном або навіть колоссям «діда», що засвідчує 
його прадавнє походження [17, с. 490–494].

Магічними  властивостями  наділяло
ся  саме  зерно,  яке  намолочували  підлітки
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«новолітники» зі снопка«діда». Зокрема, час
тина старожилів Надсяння стверджувала, що 
його з’їдали кури (сс. Библо, Боратичі, Вілюни
чі, Калинівка, Комаровичі, Оселя, Поруденко, 
Рогізно, Хідновичі, Черчик та ін.) [4, арк. 23, 
55, 67, 72; 8,  арк. 2, 8,  13, 23, 26]. Годували 
курей цим зерном, «щоб добре неслися», також 
українці Східного Поділля [22, с. 60].

За  спогадами  інших  інформаторів,  зерно 
зберігали до весни, аби потім додати до посів
ного збіжжя чи розпочати ним сівбу в новому 
господарськоземлеробському році: «Пізніше 
гуспадар сібі то зерня пузбирав і руссівали 
на поли. <...> Як мают сіяти то насьінє, 
доходит нувий урожай, али с того старого 
склепа ше там ссівают все» (с. Горислави
чі).  «Тото зерно дехто тримав, дехто ку-
рім давав, як хто знав. [Для чого тримали?] 
Для чого тримали? Ну як ходили висівати 
перший загін жито, знаєте, і так я знаю, 
мої тато так робили, ше мали того і так 
зробили такий хрестик. <...> З того зерна. 
[На  краю  поля  чи  посередині?]  На середині. 
На середині того поля <...> “Боже, зароди 
жито-пшеницю, всяку пашницю”. І так по-
молилисі, перехрестилисі і туди зачинали 
сіяти» (с. Оселя). Зерно з «діда»  зберігали 
до весняного посіву також селяни Бунева Яво
рівського району [8, арк. 18, 19]. 

Описаний  звичай  побутував  і  в  інших 
етнографічних  районах  ПівденноЗахідно
го  історикоетнографічного  регіону  України. 
Наприклад,  гуцули  басейну  р.  Бистриці  Со
лотвинської (сс. Гута, Пороги та ін.) третього 
дня Різдвяних свят «діда» кропили свяченою 
водою,  а  відтак  молотили  і  додавали  зерно  з 
нього до призначеного для посіву насіння, спо
діваючись на добрий урожай [29, s. 122–123]. 

У  с.  Оселя  Яворівського  району  зерно  з 
«дідуха» зберігали протягом року – до нових 
різдвяноноворічних свят. Якщо здувало якусь 
худобину (корову, теля) або вона захворіла на 
«гризи» (діарею), то це зерно смажили до ко
ричневого  кольору,  готували  навар  і  напува
ли ним тварину. За словами інформаторів, це 
«дуже помічне було» [7, арк. 5]. 

І  всетаки  найчастіше  надсянці  обмолочене 
з «діда» зерно мололи на жорнах після Нового 
року, переважно 18 січня. Особливо цього зви
чаю дотримувалися в Мостиському районі, пів
нічних селах Старосамбірського і Самбірського 
та  південній  частині  Яворівського  районів.  На 
Щедрий вечір борошно з цього зерна розмішу
вали зі свяченою водою й готували тісто («кіс
то»), яким увечері малювали хрестики на дверях 
і  стінах хати та всіх  господарських приміщень. 
З  тіста,  що  залишилося,  цього  самого  вечо
ра господиня пекла в печі або на плиті прісний 
хлібний виріб – «щедрака» («щедрачку», «ще
дрівничку») у формі круглої палянички чи хрес
тика [1, арк. 5, 6, 17]. «Змолов на жорнах то 
[намолочене з «діда». – М. Г.] зерно. Змолов на 
жорнах. Тоді баба моя небіжка розчиняла. Но 
не моя баба, но всі люде так [робили. – М. Г.]. 
Як у нашому селі було так, у Підмостичах. 
Змолов на жорнах. Баба на Щедрий вечір з 
того пекла щедраки. <...> Спекла такі восу-
хи, такі булки і давалося худобі перед вечерев 
на Щедрий вечір. <...> І то давали ввечір на 
вечеру, перед вечери Щедрої давали худо-
бі, худобі і коням» (с. Підмостичі). «А тожи 
ту, шо молочине на Щидрівку, на Йорданскії 
сьвята мололи на жорнах і с того пікли такі, 
таку і мазали хрестиком пу стінах такії 
хрестикі, с того тіста. <...> І пекли такий 
щедрик, що частовали. То навіть пумагало, 
як хтось кугось врік»  (с.  Хідновичі).  «То сі 
називає щідрак. <...> Беремо по варенику, 
по куску того хліба. То спеціально, то тісто 
печесі хліп, а то, шо зьійшло, то то на нис, 
то печесі спеціально для курови. То сі називає 
“щідра”» (с. Гориславичі). «С того зирна руби-
ли, ше в мене на стулі є, с того зирна рубили 
хрестики, мазали хрестики. <...> Булочкі 
такі ше [пекли. – М. Г.]. <...> Та, рубили, ру-
били, с того дідуха і ше рубили булочки, на 
Ярдань худобі давали. То називали “щудрак”» 
(с. Золотковичі). У с. Поруденко Яворівського 
району «щедрак» пекли з ріжками: «Пиріг та-
кий перший, щедрак такий з ріжками і да-
вали корові перед вечерев. <...> То перший. 
Великий він і такий інакший, щедрак той». 
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У  деяких  селах  до  тіста  «щедрака» 
обов’язково замішували або клали в середину 
як  начинку  по  ложечці  святовечірніх  страв 
(сс. Боратичі, Старява, Хідновичі Мостисько
го рну, сс. Завадів, Колониці, Оселя, Рогізно, 
Шутова Яворівського рну) [5, арк. 14, 16, 25; 
7, арк. 2, 6, 13; 27, s. 69], тобто випікали хліб
ний  виріб  на  зразок  карпатського  (бойківсь
кого чи лемківського) «крачуна» («карачуна», 
«керечуна» тощо) [15, с. 72, 74]. Відрізнялися 
зазначені  вироби  насамперед  тим,  що  «ще
драк»  випікали  до  Водохреща  (Йордану), 
а «крачун» – до Різдва. 

Спостерігалася відмінність між ними і з по
гляду функціонального призначення. «Крачун» 
споживали передусім люди, часто ним «приго
щали» домашню худобу. Натомість, згідно із зі
браними нами польовими етнографічними мате
ріалами, у XX ст. «щедраком» годували лише 
свійських  тварин,  переважно  корів:  або  напе
редодні святкового застілля на Щедрий вечір, 
або після вечері, або ж уранці на Водохреща. До 
речі, у с. Підмостичі Старосамбірсь кого району, 
якщо корова була тільною, то їй давали їсти два 
«щедраки»:  один  (великий)  призначався  для 
неї самої, другий (менший за розміром) – для 
майбутнього  приплоду  [3,  арк.  2].  У  с.  Пере
дільниця цього самого району, годуючи корову 
«щедраком», до неї промовляли:

На тобі щедри[ч]ку,
Дай мені теличку.
На тобі щедрачка,
Дай мені бичка [3, арк. 3]. 

Пригощаючи корову «щедраком», мешкан
ці  с.  Нове  Місто  Старосамбірського  району 
приказували: 

На тобі щедричку, 
Дай мені теличку.

Годуючи  ж  хлібним  виробом  кобилу,  вони 
промовляли: 

На тобі щедричку,
Дай мені лошичку [3, арк. 18].

За твердженням деяких інформаторів, «ще
драка» давали не лише великій рогатій худобі 

й коням, а й усій домашній живності, яка була 
в хліві, – свиням, курям, гусям тощо [1, арк. 3, 
6–7].  До  слова:  виряджаючись  до  стайні  з 
гостинцем  для  худоби,  у  деяких  селах  Над
сяння  господар  натирав «щедраки» часником 
і сіллю, брав їх у руки, ставав із сім’єю перед 
образами  і  тричі  проговорював  «Отче  наш» 
та «Богородицю». Ці молитви повторював він 
тричі й у стайні, потім кропив худобу свяченою 
водою і відтак давав кожній худобині по шма
точку святкового хлібного виробу [3, арк. 10]. 
Годували  свійських  тварин,  передусім  корів, 
задля «гарного приплоду» [1, арк. 5]. 

У  цьому  контексті  заслуговує  на  увагу  й 
інший  цікавий  факт,  поширений  у  минулому 
на  території  Надсяння.  Зокрема,  подекуди 
«новолітник» («волітник»), повернувшись до
дому  після  відвідин  помешкань  односельчан, 
перший калачик, який отримав як винагороду 
від господаря, не з’їдав сам, а годував ним до
машню худобу (сс. Дацьки, Завадів, Калитя
ки,  Колониці,  Коти,  Оселя,  Пазиняки  Яво
рівського рну) [5, арк. 9, 13, 17, 26; 6, арк. 7, 
18, 26; 7,  арк. 6, 33]. «На Новий рік ходят 
діти новолітувати. Казала мама синові, 
шоб перший колачик, який давали йому в 
першій хаті, сховав в кишеню. Той колачик 
давали худобі» (с. Калитяки) [5, арк. 27]. Ці
каво, що,  годуючи корову цим хлібним виро
бом,  господар  бив  її  палицею,  якою  його  син 
молотив «діда», і промовляв: «Літся!». Ана
логічно діяли в  інших селах Яворівського ра
йону: «На Новий рік новолітники ховають 
перший обаранець з першої хати в кишеню, 
потім дають худобі і б’ють палкою, з якою 
новолітник ходить новолітувати, і ка-
жуть: “Літся, літся, літся”»  (с.  Гораєць) 
[5, арк. 31]; «На Новий рік перший обаранець 
з першої хати давали худобі, щоби ся літа-
ла, палкою б’ють худобу і кажуть: “Літся, 
літся”» (с. Вербляни) [5, арк. 32]. До речі, ви
мінювали подарунки у своїх «сіячів» і давали 
їх худобі, «бо то помічне», також господарі  із 
Західного Поділля [12, с. 17]. 

Передусім нас цікавить питання про «ще
драк».  Крім  Надсяння,  аналогічна  назва  
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хлібного  виробу  побутувала  у  словаків 
(štedrák),  чехів  (štedrák)  та  моравських  воло
хів (ščedráčka). Словаки й чехи випікали «ще
драк» з прісного пшеничного тіста, додаючи до 
основного зерна ячмінь, овес, жито, кукурудзу 
та  часник.  Шматки  хлібного  виробу  давали 
худобі, а також кидали в колодязь, примовля
ючи: «Водичко чиста  і бистра,  святкуй  і  ти в 
Щедрий вечір». «Щедрачку» моравські воло
хи  готували  з  відвареного  гороху,  сушених 
слив, груш, грибів, цукрового буряка, картоп
лі – словом, з усього того, що вирощував се
лянин  [14,  с.  211].  Щоправда,  на  відміну  від 
українців  Надсяння,  обидві  описані  страви 
готували  напередодні  Різдва,  тобто  24  груд
ня.  І не дивно, бо в чехів  і  словаків цей день 
називається  «Щедрим  днем»  [14,  с.  211],  що 
за своїм значенням і змістом збігається зі Ще
дрим вечором надсянців.

Очевидні подібності в назві хлібного виро
бу  («щедрак»,  «щедрачка»  тощо)  надсянців  і 
західних слов’ян, у виді й технології випікання 
печива  (прісний  хліб),  його  функціональному 
призначенні  (для  годівлі  домашньої  худоби), 
нарешті, у назві святкового дня, коли цю ри

туальну страву готували («Щедрий вечір» – 
«Щедрий  день»),  навряд  чи  можна  вважати 
звичайним збігом обставин. Навпаки, на нашу 
думку, зазначені збіги є явищами одного ряду, 
а їхні джерела сягають доісторичної доби – пе
ріоду раннього слов’янства. Викладений нами 
фактичний матеріал також підтверджує думку 
Миколи  Сумцова  про  те,  що  під  час  відзна
чення  різдвяноноворічних  свят  «хліб  слугує 
доповненням  каші,  причому  каша  признача
ється для людей, а хліб для домашніх тварин» 
[25,  с.  203].  Надсянська  різдвяноноворічна 
традиція унікальна також тим, що цей хліб ви
готовляли з борошна, яке отримували із зерна 
обрядового  снопка  («діда»),  обмолоченого  на 
Новий  рік  особою  чоловічої  статі  –  господа
рем або «новолітником». 

Таким чином, зв’язок різдвяноноворічного 
снопка надсянців як важливого хліборобсько
го атрибута, з одного боку, з покійними пред
ками, а з другого, – з домашніми тваринами 
(у минулому, найімовірніше,  з робочою худо
бою)  є  безсумнівним  і  заслуговує  подальших 
наукових  студій  із  залученням  інших  видів 
джерел та в загальнослов’янському контексті. 
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ТИП ПОСЕЛЕННЯ ТА ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛО ЧЕХІВ 
ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

(за матеріалами етнографічних досліджень  
Запорізької області)

Марина Курінна 

УДК  728.6(477.64=162.3):001.891.7

У статті, підготовленій на основі польових матеріалів авторки, розглянуто тип поселення й особливості тради
ційного житла сучасних нащадків чеських переселенців, що мешкають у с. Новгородківка Мелітопольського району 
Запорізької  області.  Установлено  чинники  (кліматичні,  ландшафтні,  економічні,  етнокультурні),  які  сприяли  ви
никненню нових умов проживання. Проаналізовано характер формування житла від простих однокамерних споруд  
(напівземлянок) до конструкцій двокамерного (хата + сіникомора) та трикамерного (хата + сіни + хата) планування.

Ключові слова: Запорізька область, чеські переселенці, традиційне житло, міжетнічні взаємовпливи.

В статье, подготовленной на основе полевых материалов автора, рассмотрены тип поселения и особенности тра
диционного жилища потомков чешских переселенцев, проживающих в с. Новгородковка Мелитопольского района 
Запорожской области. Установлены причины (климатические, ландшафтные, экономические, этнокультурные), по
влиявшие на возникновение новых условий проживания чехов. Проанализирован  характер формирования жилища 
от простых однокамерных сооружений (полуземлянок) до конструкций двухкамерного (хата + сеникамора) и трех
камерного (хата + сени + хата) планирования.

Ключевые слова: Запорожская область, чешские переселенцы, традиционное жилище, межэтническое взаимо
влияние.

The article, being based on the auctorial field materials, examines the type of settling and special features of conventional 
dwelling of Czech immigrants’ modern descendants residing in the village of Novhorodkivka (Melitopol District, Zaporizhzhia 
Region).  There  have  been  also  ascertained  the  factors  (climatic,  landscape,  economic,  and  ethnocultural),  which  had 
contributed to the appearing of new living conditions. The authoress analyzes the nature of dwelling formation beginning from 
simple, unicameral structures (halfdugout) up to bicameral (hut + entrance hall–pantry) and threechamber (hut + entrance 
hall + hut) arrangements.

Keywords: Zaporizhzhia Region, Czech immigrants, conventional dwelling, interethnic interactions.

Сучасна  етнічна  палітра  Запорізького  ре
гіону  представлена  близько  100  національ
ностями [4]. Кожна з них робить неоціненний 
внесок у формування загальнодержавної спад
щини шляхом збереження та розвитку власної 
етнокультури. Окремою складовою цього ба
гатогранного процесу є етнічна культура чесь
кої  меншини  краю,  зокрема  тих  її  представ
ників,  котрі  мешкають  у  Мелітопольському 
районі, у с. Новгорóдківка. 

Чехи  з’явилися  тут  у  1869  році.  Раніше, 
1864  року,  у  Криму,  у  Перекопському  по
віті,  вони  заснували  чотири  колонії.  Проте, 
оскільки  земля  виявилася  непридатною  для 
землеробства,  частина  чеських  емігрантів 
отримала  дозвіл  на  нове  місце  переселення  в 
Мелітопольський  повіт  Таврійської  губернії, 

де  згодом  сформувалася  колонія  Чехоград 
(з 1946 р. – с. Новгородківка). Упродовж на
ступних десятиліть, завдяки фінансовій допо
мозі з боку губернського та повітового уряду, 
спостерігався  значний  соціальноекономічний 
та  культурний  розвиток  чеських  селянських 
господарств. Сільськогосподарська діяльність 
та культурне життя переселенців могли плідно 
розвиватися  й  надалі,  але  примусова  трудо
ва  повинність,  розкуркулення  та  виселення  в 
1920–1930х  роках  зруйнували  систему  еко
номічного  й  культурного  життя  колоністів. 
Радянська  індустріалізація  сприяла  активно
му розселенню чехів у межах Запорізької об
ласті й водночас занепаду  їх етнокультурного 
розвит ку.  Відродження  самобутньої  чеської 
культури  почалося  з  проголошенням  неза
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Розвідки та матеріали

лежності  України:  1991  року  в  с.  Новгород
ківка було  офіційно  зареєстровано  чеське на
ціональне  культурнопросвітнє  товариство 
«Чехо град».

Метою  нашої  публікації  стало  вивчення 
типу  поселення  та  традиційного  житла  чесь
ких емігрантів, сформованого під впливом но
вих (кліматичних, ландшафтних, економічних 
та етнокультурних) умов проживання й госпо
дарювання.

Щоб з’ясувати характер формування чесь
кого житла на Мелітопольщині, доцільно роз
глянути  особливості  його  розвитку  на  мате
ринській території, звідки емігранти прибули, 
а  також  ознайомитися  з  основними  рисами 
традиційного житла південної і південносхід
ної частин України. Типи поселень і локальну 
варіативність чеського житла досить ґрунтов
но описано й проаналізовано в роботах радян
ських  (О.  Ганцька,  Н.  Граціанська,  І.  Маца, 
С. Токарев, М. Чебоксаров та ін.) [5, с. 139–
177; 6, с. 240–255; 8; 18, с. 175–178] та сучас
них чеських етнографів (В. Фролець, Б. Гер
гелова,  І.  Новотний,  Я.  Отченашек  та  ін.) 
[19–21]. Народна архітектурна творчість пів
денних регіонів України неодноразово обгово
рювалася в роботах вітчизняних учених, таких 
як Т. Косміна [7, с. 102–115], В. Наулко [11–
12], З. Петрова [14], В. Самойлович [15] та ін.

На  думку  відомого  чеського  науковця 
Л.  Нідерле,  на  рубежі  ХІХ–ХХ  ст.  сіль
ським поселенням у Чехії було притаманно три 
типи планування: вуличний (найпоширеніший;  
житлові споруди розташовувалися по обох бо
ках  від  основної  дороги);  круговий  (будинки 
стояли навколо сільської площі на зразок кола 
або підкови); рідше траплявся розкиданий тип 
поселення,  виникнення  якого  зумовлювалося 
специфічними  ландшафтними  умовами  [13]. 
Ось  як  описує  традиційну  забудову  чеського 
села  в  Богемії  кінця  ХІХ  ст.  російська  ман
дрівниця  та  етнограф  О.  Водовозова:  «Села 
в Чехії не завжди мають колоподібну форму. 
Уже  здавна  місцеві  жителі  почали  будувати 
свої  сільські  споруди  в  одну  вулицю;  у  тако
му разі село називається “рядовим”. Житла в 

ньому переднім боком звернені до дороги [...]. 
Села,  що  утворюють  одну  вулицю,  поширені 
всюди в Богемії» [3, c. 321].

Традиційне  чеське  житло  на  терито
рії  метрополії,  як  і  в  більшості  слов’янських 
народів,  починало  розвиватися  від  одно
камерного (головна кімната з піччю) до двока
мерного (голов на кімната + сіни) та трикамерного  
(головна кімната + сіни + комора). Зазвичай 
житлові приміщення селян відображали соці
альноекономічне  становище  їхніх  власників. 
Найпростішим  типом  чеського  селянського 
житла був дім, що вміщував під однією стріхою 
все  господарство,  але  житлова  частина  була 
відокремлена від приміщень для тварин. Через 
вхідні двері з двору потрапляли в сіни, звідти 
входили до житлової кімнати та комори. У сі
нях  розташовувалися  сходи  на  горище.  Хлів 
розміщувався в західній частині будинку, але 
вхід до нього був через «чорні» сіни та задній 
двір.  До  задньої  частини  дому  приєднували
ся підсобні споруди [8, c. 224–227]. В етно
графічній літературі початку ХХ ст. так зма
льовувався звичайний селянський дім у Чехії: 
«Веселий, чистенький, з різними прикрасами, 
нерідко  повитий  по  фасаду  виноградом,  він 
справляє  найприємніше  враження.  Чех  лю
бить квіти, вміє їх доглядати і рідко біля яко
гось будинку немає квітника під вікнами [...]. 
Позаду будинку – фруктовий сад, іноді дуже 
великий,  з  рясними  плодами,  де  обов’язково 
знайдеться  й  кілька  вуликів  з  бджолами»  
[17, с. 66–67].

У південносхідній частині України, зокре
ма  в  степовій  зоні,  що  охоплює  землі  Таврії, 
більшість  поселень  виникла  внаслідок  коло
нізації,  яка  відбулася  впродовж  другої  поло
вини ХVІІ–ХІХ ст. За даними Т. Косміної, 
забудова тут здебільшого велася за проектами 
поміщиків  або  адміністрації  і  мала  кварталь
ну або гніздову форму планування [7, с. 103]. 
З  кінця  ХІХ  ст.  у  зв’язку  з  еволюцією  гос
подарської  діяльності,  переважно  в  колоніс
тів,  поширилася  однорядна  лінійна  забудова 
вуличного типу, при якій будинки найчастіше 
розташовувалися  фронтальною  частиною  до 
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вулиці.  Лінійний  зв’язок  надавав  можливість 
раціональніше  використовувати  територію 
присадибної ділянки [12, c. 171].

В українських та російських селах існувало 
двокамерне та  трикамерне житло. Переважа
ючий  варіант  трикамерного  житла  –  це  два 
житлових приміщення + сіни між ними. Така 
класична  для  східнослов’янських  територій 
конструкція  отримала  назву  «хата  на  дві  по
ловини», або «дві хати через сіни». «Велика», 
або «передня», кімната частіше не опалювала
ся (хоч інколи в ній була груба) і слугувала для 
прийому гостей та збереження весільного по
сагу. До задньої хати, як правило, добудовува
ли стайню, сарай або комору. Приміщення для 
тварин  і  задня  хата  нерідко  сполучалися  між 
собою [10, с. 53]. 

Колонія  Чехоград  мала  вуличний  тип  за
будови,  при  якому  дві  дворядні  вулиці  пере
тиналися  в  центрі,  утворюючи  площу.  Проте 
проблеми з видобуванням прісної води змуси
ли колоністів відмовитися від хрестоподібного 
плану забудови й відвести східну частину по
селення під сільське кладовище. Чехоградські 
вулиці  отримали  досить  оригінальні  назви:  
Зелений  кóпечек,  Мазáєвська  (сполучала
ся  з  дорогою,  що  вела  до  поміщика  Мазая), 
Пóсрана  (знаходилася  на  шляху  до  спільно
го вигону). Згодом було закладено новий ряд 
будинків, що утворив дві нові вулиці: Широ
ку  та  Майську.  Ось  яким  побачив  Чехоград 
1909 року чеський журналіст Альберт Полак: 
«На перший погляд Чехоград всім приїжджим 
подобається:  три  широкі  і  довгі  вулиці,  які 
рідко  можна  побачити  в  Чехії,  мають  добро
тні будинки, обсаджені двома рядами акацій. 
Молоді  деревця  обгороджені,  щоб  худоба  їх 
не пошкодила або не знищила [...]. На голов
ній  вулиці,  дов жина якої  близько версти, по
будовано школу і церкву. Дахи їх пофарбовані 
в зелений колір. Навпроти розташована чехо
градська сільська “розправа”, як  її називають 
чехи» [1, с. 4].

Через те, що забудова Чехограда відбува
лася відповідно до розпоряджень губернської 
адміністрації, усі чеські садиби набули певного 

ступеня типовості, при якій житло було розгор
нуто до вулиці переважно торцевою стороною 
і мало курдонерне розташування (будинок від 
вулиці  відокремлював  невеликий  простір,  як 
правило,  зайнятий палісадником (зáградка)). 
У радянський час забудова села продовжува
ла  регулюватися  державними  організаціями, 
але  в  Чехограді  (Новгородківці)  завжди  за
лишалася традиція ставити хату в передньому 
куті  двору;  при  цьому  садиба  від  сусідської 
території  відокремлювалася  глухою  сторо
ною  дому.  Житло  нерідко  було  в  частковому 
взаємозв’язку  з  господарськими  спорудами, 
які розташовувалися в одному ряду з хатою. 

Найпершою  житловою  конструкцією 
для  чехів  стали  прості  однокамерні  спо
руди  –  напівземлянки  (запозичене  рос.  – 
землянýшка). Спосіб їх побудови був тради
ційним:  у  землі  викопували  заглиблення,  по 
краях будували глинобитні стіни заввишки з 
аршин (71,12 см). Зверху землянку накрива
ли дахом без стелі з двосхилим перекриттям; 
приміщення мало один вхід. Під самим дахом 
було  вікно,  затягнуте  бичачим  міхуром.  Во
гонь розводили всередині землянки, дим ви
ходив через двері [1, с. 9].

  Згодом  чехи  перейшли  до  двокамерно
го  планування  житла  (основна  опалювальна 
кімната  +  сіникомора),  а  на  рубежі  ХІХ–
ХХ  ст.  –  до  трикамерного,  за  рахунок  ви
ділення  окремого  «чистого»  приміщення. 
Остання  конструктивна  особливість  виникла 
завдяки  залученню  до  будівництва  україн
ських майстрів, які не лише краще зналися на 
властивостях  будівельних  матеріалів  степо
вого регіону, а й використовували притаманні 
їхній місцевості прийоми будування.

Отже, хати колоністів – це одноповерхові 
наземні споруди прямокутної форми завдовж
ки понад 20 м, завширшки до 6 м, під дахом 
яких розміщувалися житлові та підсобні при
міщення.  Будинок  мав  два  входи.  Головний 
вхід  зазвичай  був  на  боковій  стіні  дому,  що 
виходила  у  двір.  Увійшовши  через  основний 
вхід, потрапляли до сіней (пршéдні хáті). Си
метрично від них розміщувалися дві опалюва
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Розвідки та матеріали

ні  кімнати:  у  бік  головного  фасаду  –  парад
на  (хáті, хáть),  з  тильного боку – житлова 
(зáдні хать). Остання сполучалася дверима з 
приміщенням для тварин. Інший вхід до стаєнь 
робили безпосередньо з подвір’я. 

Поступово в сінях було виділено тепле під
собне  приміщення  –  тóпку  (простршéдні 
кýхінь, зáдні кýхінь),  продовженням якої  ста
вали «брудні» сіни (виходили на «глуху» сторо
ну дому),  які  влітку  ставали кухнею. Поряд  з 
нею облаштовували комору (клáдоува). З топ
ки по сходах потрапляли на горище (стрóп).

З другої половини ХХ ст. до парадних сі
ней почали добудовувати неопалювану прихо
жу (запозичене рос. – вєрáнда), яка мала на 
вулицю широкий ґанок з навісом із бляхи або 
шиферу  (пршистршéшани под стршéхоу, 
або запозичене рос. – поднавєс, козирьóк). 

За  радянського  часу  посилення  місько
го  впливу  сприяло  появі  на  базі  трикамерної 
побудови  житла  багатокімнатності.  Житлові 
умови  поліпшилися  за  рахунок  таких  примі
щень, як спальня (мáла хіть, мала амфіладне 
розташування, їх кількість залежала від числа 
членів родини); дитяча кімната; ванна; туалет. 
В  останні  десятиліття  підвищенню  критеріїв 
проживання сприяла модернізація опалюваль
ної, водопостачальної та водовідвідної систем. 

Якщо  порівнювати  планування  чеського 
житла  на  Мелітопольщині  з  проектуванням 
житлових  будинків  чехів  в  інших  регіонах 
України,  то  можна  дійти  висновку,  що  воно 
було  досить  схожим  за  рахунок  часткового 
наслідування  житлових  конструкцій  з  мате
ринської території. Приміром, у чехів Поліс
ся (с. Мала Зубівщина Коростенського рну 
Житомирської  обл.)  основу  триподільного 
житла  так  само  становили  парадна  кімна
та  +  кухня  +  друга  кімната  (або  комора)  
[11,  с.  186].  У  кримських  чехів  (с.  Лобано
во  Джанкойського  рну;  с.  Олександрівка 
та  с.  Пушкіне  Червоногвардійського  рну; 

с.  Макарівка  Першотравневого  рну  АРК) 
трикамерна побудова також складалася з па
радної кімнати, комори та сіней, у яких зго
дом  було  виокремлено  кухню  [2,  с.  91–93]. 
Про житло чехів Поділля (с. Миколаївка Ко
зятинського рну Вінницької обл.) відомо, що 
воно  було  «типово  чеським  –  довжелезним: 
з одним високим дахом, під яким є місце і для 
житла, і для хліва, і для інших господарських 
приміщень»  [9].  У  чеських  селах  на  Мико
лаївщині  (с.  Богемка  Врадіївського  рну) 
та на Одещині  (с. Мала Олександрівка По
дільського  рну,  с.  Новосамарка  Красно
окнянського  рну,  с.  Веселинівка  Березов
ського  рну),  за  спостереженням  етнографа 
С.  Чернявської,  господарські  приміщення 
були підведені під один дах з будинком і мали 
триподільне  планування:  хата  +  сіни  з  кух
нею + комора [16, с. 51].

Отже,  чеське  село  Новгородківка  (Чехо
град) в Мелітопольському районі Запорізької 
області має вуличний тип забудови, будинки 
розгорнуті фронтальною стороною до вулиці 
і  перебувають  у  частковому  взаємозв’язку  з 
господарськими  спорудами.  Найдавнішою 
формою  житла  чехів  були  напівземлянки, 
криті двосхилим дахом, без стелі. Наступним 
типом планування  стало  характерне для ме
трополії двокамерне житло (опалювальна кім
ната + сіникухня). На рубежі ХІХ–ХХ ст. 
чехи  почали  зводити  будинки  трикамерного 
типу,  з  плануванням  частково  запозиченим 
у  представників  східнослов’янського  насе
лення  Мелітопольського  краю  (опалювана 
парадна кімната + сіни + опалювана житло
ва  кімнатакухня).  Саме  такий  будинок  слід 
уважати  традиційним  для  переселенців.  Він 
має  спільні  характеристики  з  житлом  на  те
риторії метрополії, але водночас не повторює 
конструкцій з попереднього місця проживан
ня і є новим еволюційним етапом у розвитку 
народного зодчества.
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МІЖКУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ 
В МІСТЕЧКУ ЧЕЧЕЛЬНИК НА ПОДІЛЛІ  

В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Віктор Косаківський

УДК  316.347(477.44)"18/20"

На  основі  багаторічного  вивчення  етнокультури  подільського  містечка  Чечельник  автор  простежує  міжкуль
турні взаємовпливи та трансформації в містечковому середовищі в ХІХ – на початку ХХІ ст. Вони були зумовлені 
низкою причин, пов’язаних з історичними, суспільно політичними й економічними обставинами та сучасними гло
балізаційними тенденціями. За цей час селище з поліетнічного пере творилося на моноетнічне. Це позначилося на 
соціальноісторичному розвитку, етнопрофесійній характеристиці занять домінуючої української людності містечка 
та на етнодемографічній ситуації в Чечельнику. Така ситуація є віддзеркаленням сучасного стану розвитку й інших 
населених пунктів як Поділля, так і України загалом.

Ключові слова: Чечельник, містечко, взаємовпливи, трансформація, поліетнічність, моноетнічність, конфесії, 
господарські заняття, колективізація, розкуркулення, Голодомор, звичаї та обряди. 

За  время  многолетнего  изучения  этнокультуры  подольского  мес течка  Чечельник  автор  прослеживает  
межкультурные взаимовлияния и трансформации в местечковой среде в ХІХ – в начале ХХІ в. Они были обусловлены 
рядом  причин,  связанных  с  историческими,  общественно политическими  и  экономическими  условия ми,  а  также 
современными  глобализационными  тенденциями.  За  это  время  местечко  из  поли этнического  преобразо валось  в 
моноэтническое. Это повлияло на  социальноисторическое развитие,  этнопрофессиональную характеристику  за
нятий доминирующей украинской части жителей местечка и этнодемографическую ситуацию в Чечельнике. Такая 
ситуация отображает современный уровень развития и других населенных пунк тов как Подолии, так и Украины  
в целом.

Ключевые слова: Чечельник, местечко, взаимовлияния, трансформация, полиэничность, моноэтничность, кон
фессии, хозяйственные занятия, коллективизация, раскулачивание, Голодомор, обычаи и обряды. 

Based on longterm studies of the ethnic culture of Podillia town Chechelnyk, the author retraces the intercultural interac
tions and transformations in small town environment from the XIXth through the early XXIst centuries. They were caused by 
several reasons related to historical, social and political, as well as economic circumstances, along with modern globalization 
trends. Since then, the setttlement has transformed from multiethnic  into monoethnic one. The latter has told on social and 
historical development, ethno professional occupational specificity of the prevailing Ukrainian population of the town, as well as 
upon the ethno demographic situation in Chechelnyk. Such a situation also reflects the actual state of evolution of other localities 
in both Podillia and Ukraine on the whole.

Keywords: Сhechelnyk, small town, interactions, transformation, multiethnicity, monoethnicity, confessions, domesticities, 
collectivization, rozkurkulennia [kulak (wealthy peasant) dispossession], Holodomor (Famine), customs and rites.

Характерна для початку ХХІ ст. демокра
тизація вітчизняної наукової гуманітаристики 
в  етнологічній  галузі  втілилася  перед усім  як 
тенденція  регіоналізації  та  локалізації  етно
графічних  досліджень,  що  є  відповіддю  на 
посилення  всесвітніх  глобалізаційних  та  ін
теграційних  процесів  і  відображенням  праг
нення  зберегти  етноідентифікацію  населення 
на  рівні  малої  батьківщини  –  села,  містечка, 
міста,  району.  Крізь  призму  малої  батьків
щини  суспільство  прагне  усвідомити  та  збе
регти  успадкований  від  попередніх  поколінь 

історикокультурний  ландшафт  свого  народу, 
розпізнати його автентичний голос у технічно 
цивілізаційній  поліфонії  сучасного  світу.  Го
ловний  об’єкт  локальнорегіональних  дослі
джень  –  історія  міст  і  сіл,  селищ  і  містечок. 
Останні  є  не  просто  проміжною  ланкою  між 
урбаністичним і сільським поселенням, вони – 
своєрідна точка перетину між традицією і мо
дернізацією,  між  консервативною  сталістю 
життєвих практик села та динамічною мінли
вістю нововведень міста. Поліетнічні  та полі
конфесійні  за  своїм характером, ці поселення 
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в Україні історично виникали як осередки на
родних  промислів,  ремесел,  торгівлі,  освіти; 
тут стикалися й толерувалися різні традиції та 
норми. Такими за етнокультурними і соціоеко
номічними параметрами є містечка Поділля й 
усієї Правобережної України, що за часів ра
дянської  влади  були  перетворені  на  селища. 
У середи ні 70х років ХХ ст. в Україні налічу
валося 885 селищ міського типу, з них – 28 на 
Вінниччині та 19 на Хмельниччині. Наприкін
ці  ХІХ  ст.,  за  даними  А.  Селіванова,  у  По
дільській губернії було 7207 населених пунк
тів, у тому числі 120 містечок. Одним з них є 
колишнє містечко Чечельник, нині – селище 
міського  типу,  районний  центр  однойменного 
району Вінницької області.

Подільські містечка викликають особ ливий 
інтерес специфікою своєї культури, оскільки в 
них  упродовж  століть  тісно  перепліталися  іс
торичні  долі  представників  різних  етносів: 
українців, євреїв, поляків, росіян, вірмен, циган 
тощо. З огляду на це історикоетнографічне до
слідження  українських  містечок  набуває  мар
керної значимості в контексті пізнання народної 
традиційнопобутової  культури  як  іноетнічних 
їхніх  мешканців,  так  і  домінуючої  в  більшості 
з них української  спільноти. Етнографічне ви
вчення  історії  подільського  містечка  дозволяє 
виокремити й осмислити важливі  та ще мало
досліджені аспекти повсякденної культури, со
ціальноекономічного,  громадського  і  релігій
ного життя, з’ясувати особливості формування 
етносвідомості  й  ментальних  характеристик 
людності містечок як проміжної ланки між сіль
ським та урбанізованим соціумом.

Наукова  розробка  цієї  теми  покликана 
сприяти  усвідомленню  суспільством  і  держа
вою  необхідності  практичного  врахування  іс
торичного спадку минулих поколінь і тих змін, 
які відбувалися в житті й побуті українського 
селянства  в  процесі  урбанізації,  та  їхніх  на
слідків для української нації [8, с. 1–2].

Міжкультурні  взаємовпливи  та  зміни,  що 
відбувалися  в  містечковому  середо вищі  Че
чельника  впродовж  досліджуваного  періоду, 
зумовлені  низкою  причин,  що  пов’язані  з  іс

торичними,  суспільно політичними  та  еконо
мічними  обставинами.  Відтак  і  особливості 
зафіксованих нами трансформаційних процесів 
в етнокультурі Чечельника, як і України зага
лом, закорінені в політичних та соціальноеко
номічних  перетвореннях  не  лише  сучасності, 
але й минулих епох. Тож, щоб краще зрозуміти 
й  визначити  їхні  ознаки,  варто  звернутися до 
ключових  моментів  суспільного  буття  народу 
та життєдіяльності жителів містечка зокрема.

Перебування під владою Великого князів
ства Литовського, Речі Посполитої, Російської 
імперії  та у  складі Радянського Союзу впли
нуло  на  розвиток  автохтонного  українського 
населення  й  формування  строкатої  етнічної 
палітри Чечельника, а також зумовило як при
родні,  так  і  цілеспрямовані  зміни,  пов’язані  з 
інтере сами й політичними стратегіями держав
метрополій. 

Локалізація  місця  проживання  представ
ників  різних  етносів  на  території Чечельника 
виразно  фіксується  місцевими  топонімами: 
у «Місті», що репрезентувало центральні ву
лиці, проживали євреї, на «Тартаку» й «Мазу
рівці» – поляки, у «Липецькому» – українці, 
в «Анютино» – росіяни [11, с. 187–189]. Од
нак уже на початку ХХІ ст., згідно з даними 
Всеукраїнського  перепису  населення,  у  Че
чельнику мешкало 5590 осіб. Серед них: 5453 
українці, 82 росіяни,  11 молдаван, 6 поляків, 
4  євреї  та  ін.  За  останні  роки,  незважаючи 
на  збільшення  загальної  кількості  населення 
Чечельника, його природний приріст щорічно 
зменшується.  Така  демографічна  ситуація  є 
характерною  не  лише  для  Чечельника,  але  й 
загалом для всієї України [7, с. 215].

Відповідно  до  етнічного  складу  біль
шість  жителів  Чечельника  впродовж  усієї 
історії  дотримувалася  трьох  віро сповідань  – 
православ’я, католицизму та іудаїзму. Право
славна  християнська  конфесія  є  однією  з 
найдавніших  у  містечку.  Сьогодні  тут  панує 
Українська  православна  церква  Московсько
го  патріархату.  З  появою  в  містечку  євреїв 
з’являється  й  іудейська  конфесія,  яка  з  кінця 
XVIII ст., а особливо в XIX ст., поширилася 
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на Поділ лі у вигляді хасидизму. З переселен
ням у Чечельник у XVIII ст. частини етнічних 
поляків – мазурів – набуває розповсюдження 
і католицизм, який був нав’язаний також час
тині українського населення містечка.

Багатоконфесійність  ускладнювала  вну
трішнє  життя  Чечельника  протягом  кількох
сотрічної  його  історії.  Однак  укладання  між
конфесійних шлюбів було звичним явищем, що 
також призводило до значних етнокультурних 
взаємовпливів.  Найскладнішими  виявляють
ся стосунки в родинах, де батьки належать до 
різних конфесій, особливо це помітно в като
лицькоправославних  сім’ях.  За  свідченнями 
респондентів  і  власними  спостереженнями 
можна  стверджувати,  що  коли  чоловік  като
лик,  а  його  дружина,  будучи  православного 
віро сповідання,  прийняла  католицизм,  то  й 
діти їхні будуть католиками. Якщо чоловік ка
толик,  а дружина залишилася православною, 
то діти можуть бути обох віросповідань. У та
ких родинах, як правило, святкують як като
лицькі, так і православні свята [9, с. 156].

У ХХ ст. відбулися кардинальні зміни в ет
нічному складі містечка. Поляки й росіяни, по
трапивши в іноетнічне середо вище, майже пов
ністю асимілювалися з українцями. Єврейське 
населення, яке пережило воєнне лихоліття, зде
більшого мігрувало до інших країн [7, с. 215].

На традиційні господарські заняття жите
лів Чечельника вплинув його етнічний склад. 
Основною галуззю економіки українського на
селення містечка, як і жителів Поділ ля загалом, 
здавна було землеробство та відповідні тради
ційні ремесла: ткацтво, стельмаство, лозопле
тіння, бондарство тощо. Значний їх розвиток 
був  обумовлений  сприятливими  природно 
кліматичними  й  соціальноекономічними 
умовами,  а  також потребами суспільства  [12, 
с.  126–132].  Серед  євреїв  найпоширенішими 
були торгівля та ремісництво [15, с. 379–387].

Певного  рівня  в  містечку  досягло  промис
лове  виробництво,  яке  було  пов’язане  пере
важно  з  переробкою  сільськогосподарської 
продукції.  Радянська  індустріалізація  та  ко
лективізація  тотально  вплинули  на  всі  сфери 

життя мешканців Чечельника. У цей час від
булася  заміна  усталеної  системи  господарю
вання, у результаті якої в селян відібрали зем
лю та примусили вступити в «сози» (колгоспи 
й радгоспи). Місцевий старожил О. Ящишин 
згадував: «Той, хто розумніший, пішов у кол
госп, та й ни пострадав. У нього нічого ни по
валили, ни забрали хліба. А в цих позабирали 
всьо і з горщиків повисипали... А батько зразу 
ни хтів іти, то клуню завалили, забрали. Діж
ки  з  капустою  забрали,  клоча  з  коноплів  це. 
Ну, шо було,  забрали. Гола  хата була,  і  дітей 
п’ятеро нас було... Тата засудили. Сховав два 
мішки  пшениці  і  мішок  муки.  Викопав  яму  в 
коморі  таку,  вимастив,  випалив  її  і  сховав... 
Добули  і  три  годи  дали  заключенія»  1.  Інша 
респондентка розповідала про ті самі роки так: 
«В  дванадцять  років  ходила  жати. Мав  тато 
п’ять десятин поля. Тата засудили за хліб. Ви
качка була. А мачуха – чужа – покинула. Ли
шилась я і два брати» 2.

Оскільки такі методи не допомогли, то се
лян  скорили  голодом:  «Голод  був,  а  Андрей 
був у армії. Прийшов і поступив у комсомоль
ці. А хліба в нього не забрали. То мусіла  іти 
за  Андрея,  хоть  і  дивитися  на  нього  не  мо
гла. А він украде у тата хліба  і меду, принесе 
і каже: “На, їж! Бо з голоду здохниш”» 3. Жи
телька  містечка  Г.  Атаманенко,  донька  селя
нинаодноосібника  (індуса),  розповідала  про 
харчування в їхній родині під час штучно ор
ганізованого голоду: «В голодовку жолудя їли. 
Відварували,  їли  жолудя.  Листя  з  липи.  Хо
дили тудиго, аж на Вирбецьке у ліс, нарвали 
того листя. З вакації гирке, а то ни таке. Та й 
насушиш,  натреш,  на  сито  просієш,  спичеш 
той корж. Який то корж? На воді  їго пикли, 
ше й солі не було. Це биз солі спичеш, як то, 
шо на дорозі отамо. Але мусіли їсти» 4.

Селяни  мусили  повертатися  й  до  тих  спо
собів ведення господарства, які були пов’язані 
з  архаїчними  практиками  життєзабезпечення, 
з використанням примітивних агрознарядь і за
собів переробки збіжжя: «Ховали жорна в яму. 
Бо як почуют, шо жорнуєш, то прийшли та по
били, та й усе. А як ми відро надерли, ни хо
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чимо з Настьою дерти, бо тяшко дерти. Мама 
йде помагати. Тато, покойний,  ішов помагати. 
Злази в яму,  злази  і помагає... Заким то від
ро здереш тої кукурузи, заморися. І до войни, і 
посля войни у ямі жорна стояли. Як уже война 
кончилася, вже так як лекши стало. Витягнули. 
Вже начали трошки ни так душити... Тато ко
лись млина зробив і вже мав пустити. Всьо як 
має бути. І каже: “Та й шоб був пустив, то були 
б  мине  на  Соловки...”.  А  так  ни  пустив.  Та  й 
того  млина  розібрали.  Та  тато  коліща,  тільки 
таке здорови, де він їго допендив був, де він їго 
взяв того коліща? І паса... Та й то коліща додо
му забрав і їго сховав... Шоб був ни сховав, то 
були б забрали. Викопав ямку, пригорнув тако. 
Ми їго заміняли на бежову хустину» 5.

У  цей  час  селян  обклали  численними  по
датками,  які  сплатити  було  не  під  силу,  а  за 
несплату  їх  притягували  до  відповідальності. 
Крім  того,  була  ще  контрак тація  –  податок 
овочами.  Наприклад,  після  збору  врожаю 
необхідно було здати 100 кг  капусти, 15 кг бу
ряків, 2 кг цибулі, 10 кг моркви, 100 кг помідо
рів, 100 кг огірків та 1 кг часнику. Зробити це 
потрібно було у вересні в зазначену в контрак
тації п’ятиденку. У випадку несплати вищеназ
ваних  податків  їх  стягували  примусово.  Не
рідко  такі  стягнення  становили  вдвічі  більшу 
від необхідної суму. Часто за борги продавали 
господарські  будівлі,  навіть  не  розібравшись, 
кому вони належать.

У випадку невиконання умов контрак тації 
сільрада  повторно  «попереджала»  борж
ника  і  вдавалася  до  санкцій:  «Одноразово 
попереджає мо, що в разі не здачі овочів в ука
зані терміни приймемо до В(ас) заходів згідно 
з п. 10 умови про контрактацію, а саме: стягне
мо в безспірнім порядкові неустойку в розмірі 
подвійної разової вартості невиконаної части
ни умови» [6, с. 126].

Навіть улюблені традиційні фруктові сади 
селяни  змушені  були  вирубувати  у  зв’язку  з 
податками, які вони мали сплачувати з кожно
го дерева. Відповідно, у цей період, як згаду
ють жителі містечка, «не їли яблук, груш, слив 
та  вишень» 6.

Задавнені  психологічні  травми  і  спогади 
про  нестерпно  тяжке  життя  зберігаються  в 
пам’яті мешканців Чечельника й нині. Г. Ата
маненко також розповідала: «Кури продавали, 
яйці продавали. Самі ни  їли, бо треба налоги 
віддавати.  А  налоги  давали  виликі,  налоги 
давали  –  300  рублів.  По  300,  а  ранчи  300, 
то  це  ж  гроші.  Корови  ми  ни  тримали.  Вже 
я  була,  то  тоді  корову  тримали. А  свині  три
мали. То ше й тримали свиню,  і  то  тихенько. 
Бо  треба  було,  як  хочиш  заколоти,  то  треба 
шкуру здати. То так тихенько кололи. Нашо, 
шо я маю шкуру здавати. Заколим, та й так. 
Під  шопою,  лигенько  пішмалит  тато,  по
трошки  шоб  ошмалити,  і  тихенько  заколо
ли,  тихенько  собі  осмалили,  бо  треба  шкуру 
було здати в соз. А кури є, нима курей, треба 
800  штук  яєць  і  здай...  А  тоді  душили,  шоб 
нести  в  молошну.  Ниси  в  молошну  –  три  
маєш корову. Ходят записуют. Після Нового 
року йде агент і пише. Хоть по півлітри моло
ка, по літрі ниси» 7.

Селянським  одноосібницьким  господар
ствам сільрада с. Липецьке щороку складала 
плани  весняної  і  осінньої  сівби,  цим  самим 
жорстко  визначаючи  види  та  суми  податків. 
Крім того, у «Планах сівби» також було зазна
чено  необхідну  кількість  насіння,  страховий 
фонд, кількість насіння, яке потрібно очисти
ти та протруїти. У сімейних архівах селян нам 
неодноразово траплялися збережені квитанції 
про доведені до сімей норми податків. Напри
клад, у «Плані» за 1932 рік та іншому (без за
значення  року)  вказано,  що  також  необхідно 
вивезти по 90 і 80 возів гною для удобрюван
ня  полів.  Склавши  такий  «План  сівби»,  міс
цеві  органи  влади  мали  можливість  відразу 
складати плани стягування податків і штрафів. 
Така  система  працювала  чітко.  Скільки  було 
видів податків  у  1920–1950х роках,  встано
вити важко, але однозначно можна стверджу
вати, що їх було настільки багато, що фактично 
виконати їх повністю було неможливо. 

Яскравим прикладом репресивної картини 
колгоспного  життя  тих  часів  є  доля  жителя 
Чечельника,  селянинаодноосібника  Арехта 
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Аверковича  Жмурка,  про  що  нам  розпові
ли  вже  його  нащадки,  які  ревно  зберігають 
пам’ять  про  свого  працьовитого  й  вольового 
діда. Зі слів дітей та внуків, Арехта з дитин
ства був інвалідом і міг рухатися лише за допо
могою двох палиць (очевидно, саме це вряту
вало його в майбутньому від заслання). Проте 
він був надзвичайно працьовитим і виконував 
роботу сидячи. Крім того, Арехта мав освіту й 
вольовий характер. Не терплячи наруги влади 
над своєю родиною, він звертався з численни
ми скаргами на непомірні побори в різні органи  
тієї самої влади.

Перше  велике  розкуркулення  цієї  родини 
відбулося в 1931 році, про що активіст Ананій 
Ящишин  склав  акт.  Ще  одне  розкуркулен
ня  А.  Жмурка  було  проведено  15  листопада 
1940 року. Коли Жмурко повертався з поля в 
Ромашковому, то на дорозі його перестрів фін
агент С. Пец, склав акт і забрав за несплачені 
борги коня й віз (грабарку). Третє розкуркулен
ня відбулося після того, як Арехта Аверкович 
самотужки  збудував  млин.  Він  десь  роздобув 
двигун, знайшов камені для жорен і все необхід
не для налагодження процесу. Коли млин був 
готовий до роботи, від сільради з’явився пред
ставник, який повідомив, що якщо А. Жмурко 
запустить свій млин, то в цей самий день буде 
розкуркулений і висланий у Сибір. Цілу ніч до
велося розбирати той млин, ховати його деталі, 
щоб  зберегти  родину  від  чергового  розкурку
лення та виселення.

Розв’язка  в  житті  селянинаодноосібника 
А. Жмурка та його родини настала в 1950 році, 
коли  його  господарство  обклали  податком 
у  сумі  1490 крб 88 коп. Це стало крапкою в 
житті одноосібного селянського господарства. 
Щоб у майбутньому не сплачувати такі великі 
податки,  А.  Жмурко  вирішив  покинути  своє 
поле й більше ніколи його не обробляти. Його 
доньки,  закінчивши  школу,  пішли  працювати 
на Чечельницький цукровий завод. На почат
ку  1990х  років  доньки  А.  Жмурка  –  Ганна 
й Анастасія – звернулися до місцевих органів 
влади  з  проханням  відшкодувати  матеріальні 
збитки,  завдані  їхній  родині  в  1930х  роках. 

Сума «відшкодування» становила 20 тис. ку
понів [6, с. 125–130]. Історія цієї сім’ї була ти
повою  не  лише  для  цієї  місцевості,  адже  так 
цілеспрямовано  владою  повсюдно  витравлю
валося саме відчуття господаря.

Об’єднані в колгоспи селянські землі згодом 
переформатували  в  радгосп  Чечельницького 
цукрокомбінату. На початку 90х років ХХ ст. 
радгосп складався з чотирьох відділень, які во
лоділи основ ними землями містечка: 1447 га – 
відділення  ім.  Шевченка,  960  га  –  «Сади
ба», 1110 га – відділення  ім. Петровського та 
700  га  –  Леніна.  Радгосп  займався  вирощу
ванням цукрового буряку. Після проголошення 
незалежності радгосп змінив свій статус і назву 
на САТ «Чечельницьке». Після розпаювання 
більша частина земель залишилася в САТ, що 
згодом  реорганізували  в  чотири  окремі  фер
мерські господарства: СП «Золота нива» (ке
рівник О. Посухівський), СП «ім. Шевченка» 
(керівник  І.  Козбан),  ПСП  «Чечельницьке» 
(керівник В. Гуренко) та ПСП «Чечель» (ке
рівник Ю. Рикеда). З усіх селян, які одержа
ли  земельні  паї,  лише  20  осіб  господарюють 
на власних полях, а всі  інші передали свої паї 
у вищезгадані СП  і ПСП й агро фірмі «Оль
гопіль».  Усі  наявні  нині  господарства  займа
ються  вирощуванням  переважно  зернових  і 
технічних культур, подекуди – овочів, фруктів 
і баштанних 8.

Тож не варто дивуватися тому, що і сьогод
ні люди психологічно не готові самостійно об
робляти землю, усвідомлюючи всі  складнощі, 
пов’язані з цим, за умови відсутності лояльності 
з боку влади. Усі господарські заняття жителів 
Чечельника  впродовж  досліджуваного  періо
ду  під  впливом  суспільнополітичних  чинни
ків зазнали змін і трансформацій. У зв’язку із 
сучасними  складними  економічними  умовами 
відбувається поступова переорієнтація вироб
ничої  діяльності  від  промислової  до  сільсько
господарської з розвитком ремесел, промислів 
та допоміжних  господарських занять, що від
повідають потребам часу.

Станом  на  кінець  ХХ  ст.  у  Чечельнику 
пов ністю  зникли  такі  найпоширеніші  ремес
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ла,  як  ткацтво,  килимарство,  шевство.  Част
ково  залишилися  деревообробка  (столярство 
й  теслярство),  вишивка,  лозоплетіння  тощо. 
Із допоміжних видів господарської діяльності 
нині найкраще розвинене бджільництво. Тоб
то функціо нують лише ті галузі господарської 
діяльності, у яких є значна потреба, і вони еко
номічно доцільні та вигідні нині.

Хоча впродовж ХХ ст. більшовицька вла
да засобами репресій і примусу намагалася ви
корінити приватновласницьку складову психо
логії  українців,  і  задекларовані  державою 
проекти глобальної приватизації не знаходять 
належної підтримки в українському селянсько
му  середовищі,  водночас  деякі  паростки  від
родження традиційних систем господарюван
ня на  землі  зафіксовані  нами як  серед  селян, 
так  і  серед  міщан  Чечельника.  Зокрема,  про 
долю власної справи досить оптимістично ви
словився власник місцевої агрофірми «Ольго
піль»  П.  Каленич.  Стосовно  рис,  якими  має 
володіти сучасний фермер, він сказав, що така 
якість одна – справжня любов до села, землі 
та своєї праці. І те, що сьогодні активно про
пагують вертикальноінтегровані сільськогос
подарські  холдинги,  –  не  зовсім  правильно. 
Добре,  якщо  власник  100–200  тис.  гектарів 
землі проживає в Україні, а якщо за кордоном, 
то він не бачить реального повсякдення сучас
ного  села.  Однак  це  сільське  життя  вимагає 
від  нього  допомоги  школі,  лікарні,  дитячому 
садку. І він цим опікується, намагаючись яко
мога краще облаштувати своє рідне село. Його 
принцип – бізнес має поєднуватися з довко
лишньою красою та культурою [1].

Основні  компоненти  духовної  культури 
жителів  Чечельника,  так  само  як  і  здобутки 
матеріальної  культури,  під  впливом  різних 
чинників  теж  зазнали  значних  змін.  Ще  до 
початку колективізації селяни добре пам’ятали 
старі  звичаї  та  обряди,  що  мали  багатовіко
ву  історію.  «Як  весняна  оранка,  то  став  тато 
помолився  Богу  “Отче  наш”.  Бога  попросив: 
“Господи Ісусе Христе! Боже! Стань мені в по
моч. Стань мені в помоч. Шоб як лекше начати 
і лекше кончати. Стань мені в помоч”». Під час 

жнив, на зажинках також дотримувалися ста
рих звичаїв: «Помоляця Богу. Починали жати. 
Нажали один сніп. Зав’язали в’юрком. А тоді 
сіли – заколядували. Сяди на сніп мама і на
чинає колядувати» 9.

Так  само  іншими  нині  стали  календарні 
та  родинні  обряди.  Респонденти  згадують:  
«Колись  парубки  ходили  колядувати  з  зір
кою.  Давали  їм  калачі,  несли  їх  в  церкву, 
давали  батюшці,  а  він  роздавав  їм.  За  мої 
пам’яті  [у  1920–1930х рр. –  В. К.]  ходили 
без зірки. Дзвіночок брали з церкви. Паруб
ки  здорові  ідут  і  колядуют»  10. Нині  ж  збе
реглися  лише  окремі  атрибути  традиційного 
колядування, виконавцями якого є переваж
но діти. Так само зредуковані й елементи ро
динної обрядовості, які міщани намагаються 
адаптувати  до  свого  сучасного  світогляду  
та побуту.

Щодо  сучасного  конфесійного  життя,  то 
воно поволі від роджується на тлі багаторічних 
заборон і репресій стосовно служителів культу 
та прихожан. Очевидці – старожили Чечель
ника – свідчать, що в  1936 році  всі культові 
споруди в містечку було закрито 11. Згадують, 
що  ще  в  1935  році  на  Спаса  святили  яблука, 
а потім церкву закрили,  скинули дзвін,  стіни 
підірвали  динамітом  за  два  рази.  Десакра
лізацію  релігійної  свідомості  підтверджує 
практика  будівництва  із  цегли  від  церков
них  споруд  шкіл,  складів.  Церковні  відправи 
проводили  в  непристосованих  приміщеннях 
(сторожці  на  старому  церковному  подвір’ї,  
занедбаній будівлі) [4]. Так, у костелі містечка 
зробили склад, згодом – кінотеатр, а закриту 
синагогу пристосували під меблевий магазин. 
При цьому з 1956 року католики Чечельника 
свої богослужіння проводили в каплиці – ро
динному склепі Собанських на місцевому кла
довищі  [2].  Протягом  кількох  останніх  років 
нащадок графа Ф. Собанського, граф Михай
ло Собанський, проводить реставрацію цього 
 склепу [13].

Руйнування духовності та заборона релігії 
призвели до заміни релігійних обрядів на ра
дянські атеїстичні. За свідченнями інформато
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рів, це  відбувалося  в різний  спосіб:  «Ходили 
паски  святити  крадієм.  Син  забрав  матоци
клом, а міліція перепинила і забрала. Люди їли 
паски, а я до обіду була в міліції. Василь при
їхав, та й відпустили» 12. «Колись як кінчались 
жнива, плели вінок і клали голові [колгоспу. – 
В. К.] на голову. І з бурака плели вінок. І да
вали  голові  і  бригадіру»  13. «На обжинки ви
плітали вінок з пшениці, ше й молоток і звізду. 
Та й несли до голови в комору» 14.

Заміна  релігійної  обрядовості  призвела 
до  зміни  структури  всієї  звичаєвообрядової 
сфери,  зокрема  ритуалів,  пов’язаних  із  жит
тєвим  циклом  людини.  Більшість  із  них  по
чали  впроваджувати  через  заклади  освіти  і 
культури  за  радянськими  сценаріями.  За
мість  хрестин  у  1970х  роках  у  Чечельнику 
святкували «звіздини», а весілля були комсо
мольськими, часом з офіційним запрошенням 
місцевого партійного керівництва. Усе це було 
спрямовано на виховання так званої нової ра
дянської людини. І сьогодні молодята Чечель
ника  реєструють  шлюб  у  РАГСі,  однак  нині 
поширене  також  церковне  вінчання.  Родинна 
обрядовість хоча  і  зберегла ряд своїх складо
вих,  але  їхнє  наповнення  суттєво  звузилося. 
Наприклад, у весільній обрядовості зберегли
ся лише такі традиційні елементи, як сватання, 
коровайний  обряд,  покривання  молодої,  «по
чесна», «циганщина», «обжинки». Сам обряд 
нині проводиться, як правило, упродовж одно
го дня, зрідка – двох, на відміну від тижня в 
минулому.  Майже  повністю  з  обряду  зникли 
весільні пісні. З весільної атрибутики зберег
лися коровай, калач, гільце, вінок тощо.

Календарні  свята  й  обряди  українців  Че
чельника, як і загалом на Поділлі, розвивали
ся  й  побутували  в  руслі  загальноукраїнської 
календарнообрядової  традиції.  До  тих  свят, 
які  збереглися  в  містечку  до  сьогодні,  нале
жать  свята  Новорічного  циклу,  Великдень, 
Зелені свята, Купайло, Спас тощо. Різдвяно
новорічні та Великодні свята в містечку є тра
диційно родинними з певним церковним впли
вом. Релігійну основу має і Храмове свято, що 
збереглося  в  православної  частини  жителів 

Чечельника  і сьогодні святкується двічі – на 
Покрову  та на Михайла. Купайло нині  свят
кують  винятково  за  сценарієм,  розробленим 
працівниками Будинку культури.

На сучасному етапі істотні зміни в повсяк
денній  культурно дозвільній  діяльності  меш
канців  Чечельника,  як  і  повсюдно  в  Україні, 
були спричинені соціальнополітичними зміна
ми  (розвал  «ідеологічнокультурної  машини» 
радянської  системи,  відкритість до  зовнішніх 
культурних впливів)  і  технологічними  іннова
ціями (зокрема, масовим поширенням аудіо та 
відеотехніки,  комп’ютерів,  мобільного  зв’язку 
тощо).  Нині,  завдяки  Інтернету,  електронні 
засоби  масової  інформації  стали  доступними 
для більшості населення містечка, у тому числі 
для  молоді.  Користування  технічними  засо
бами займає значну частину дозвілля молоді, 
вони є альтернативою інституту традиційного 
формування духовного світу, ціннісних орієн
тацій,  соціальних  установок  нових  поколінь. 
Тож у багатьох своїх рисах більшість молодих 
людей повторює екранні зразки, які виховують  
для  себе  «зручного»  глядача  і  котрі  часто  є 
спотвореним віддзеркаленням дорослого світу 
речей, взаємин та цінностей.

Відтак  і для молоді Чечельника також ха
рактерні  сьогодні  вестернізація  культурних 
потреб  та  інтересів,  поява  схематизованих 
зразківстереотипів масової культури в її при
мітивному  відтворенні,  прояви  жорстокості, 
задоволення  матеріальних  потреб  через  ви
користання  аморальних  засобів.  Саме  таких 
виснов ків  можна  дійти,  аналізуючи  численні 
інтернетфоруми, публікації у ЗМІ, дані різно
манітних служб. Часто такий спосіб поведінки 
є наслідком невирішених  соціальноекономіч
них проблем жителів маленького містечка.

Наприкінці ХХ ст. у Чечельнику діяли цу
кровий,  спиртовий  та  маслозаводи,  фабрика 
«Україна» й інші дрібніші підприємства, які за
безпечували робочими місцями значну частину 
мешканців містечка. Так, лише на цукровому 
заводі працювало понад 500 робітників. Сьо
годні  в Чечельнику діють виробничонаукова 
фірма  «Полімерсервіс»,  яка  виготовляє  плас
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тикові труби; виробництвом сирів займаються 
на маслозаводі [3, с. 172–173]. Також працює 
приватна меблева фабрика «LisMaster», засно
вана 2006 року. Вона виробляє сучасні якісні 
меблі, які постачають до багатьох країн [16].

Нині  значна  частина  працездатного  на
селення  залишилася  без  роботи.  У  2011  році 
на  обліку  в  центрі  зайнятості  перебувала 
1751 особа, з них лише 677 було працевлашто
вано. Відповідно у 2012 році – 1745 осіб, а з 
них 644 знайшли роботу.

Станом  на  2012  рік  у  Чечельнику  про
живало 5755 осіб. З них у двох дитячих сад
ках  пере бувало  240  дітей,  а  у  двох  школах 
навчало ся 740. Частина жителів містечка ви
їхала на заробітки за кордон. Дехто там і зали
шився жити. Наприклад, С. Нанарова виїхала 
до Фінляндії, спочатку тимчасово, а потім за
лишилася на постійне проживання, вийшовши 
заміж  за  фіна.  Колишня  жителька  Чечель
ника  В.  Поцілуйко  працює  в  Чехії,  О.  Ко
валь з донькою – в  Італії. У Російській Фе
дерації працюють і вже постійно проживають  
П. Ободянський та А. Поліщук  15. Такі  тен
денції дедалі більше стають характерними для 
містечка.

У ХХ ст. значних змін зазнав екологічний 
світогляд  населення.  Якщо  у  фольк лорних 
текстах  краю зафіксовано  бережне  ставлення 
до  землі,  усього живого,  то реалії  показують 
протилежну  картину.  Зміни  в  природокорис
туванні  та  землекористуванні  призвели  до 
широкомасштабного розо рювання земель, ви
рубування лісів, зарегулювання водойм. Усе це 
позначилося на якості питної води та ґрунтів, 
а  відповідно  змінився  рослинний  світ  краю. 
Зникають  традиційні  ремесла  і  промисли, 
що  найбільше  залежать  від  природного  се
редовища,  зокрема  лозоплетіння,  бондарство 
та ін. Таким чином утверджувалася суто спо
живацька психологія, у якій уже не було місця 
одухотворенню  довкілля.  Проте  потяг  місце
вих жителів до краси та пізніше відродження 
природного  ландшафту  свідчать,  що  за  від
повідних  умов  можна  повернути  і  природне 
світо відчуття українців.

Так,  наприкінці  80х  років  ХХ  ст.  було 
насаджено  абрикосові  посадки  з  ініціативи 
Чечельницького  лісгоспу.  З  кінця  1980х  – 
упродовж  1990х  років  на  території  Чечель
ницького району створено ряд природних за
повідників місцевого значення, у тому числі й 
на землях Чечельника: «Терещуків яр» і «Ро
машково» [10, с. 392–396]. У 2009 році ука
зом Президента України створено Національ
ний природний парк «Кармелюкове Поділля». 
Це  єдиний  заповідний  об’єкт  такого  типу  на 
Вінниччині [17, с. 35]. Територія Парку займає 
частину  Подільського  плато.  Він  створений 
як  архі важлива  підсистема  світової  системи 
охорони  довкілля,  раціонального  природоко
ристування  та  рекреації  і  є  оптимальним  по
єднанням  відтворення,  збереження,  охорони 
природного  середовища  з  рекреаційною  та 
традиційною  господарською  діяльністю,  ре
гламентованою  чинним  природоохоронним 
законодавством.  У  ландшафтному  й  бота
нічному  аспектах  «Кармелюкове  Поділля»  є 
одним з небагатьох осередків рідкісних, мало 
трансформованих  змішаних  грабоводубових 
угруповань,  широколистяних  лісових  цен
тральноєвропейських ландшафтів не лише на 
Вінниччині та Правобережжі, але й в Україні. 
Територія Парку багата на рідкісні для Украї
ни види рослин [14, с. 21–22].

Площа Парку – 20 203,4 га. Він частково 
охоплює  території  двох  адміністративних  ра
йонів  Вінниччини:  1515,5  га  –  землі  Торка
нівської  сільради  Тростянецького  району  та 
18 687,9 га – землі 11 (з 16) сільрад Чечель
ницького  району,  які  мають  природоохоронні 
території. Із Чечельницькою селищною радою  
взаємодія  Парку  найтісніша.  Це  зумовле
но  тим,  що  саме  в  Чечельнику  розміщується 
адмі ністрація  Парку.  На  території  Чечель
ницької сільради є два заповідні об’єкти – бо
танічні  пам’ятки  природи  «Терещуків  Яр»  та  
«Ромашково».  Урочище  «Вишенька»  стало 
базою для проведення у 2014 році регіональ
ного  молодіжного  форуму  «Південне  Поділ
ля  –  перлина  України».  Також  по  території 
сільради  прокладено  ряд  екологічних  стежок 
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і туристичних маршрутів: «Ромашково», «Ви
шенька», «Заповідними стежками».

Національний  природний  парк  та  місцеві 
громади  мають  налагодити  тісну  співпрацю. 
Люди повинні  бути  зацікавлені  в  збереженні 
природних комплексів, сприяти захисту й під
тримці  біорізноманіття,  розвитку  інфраструк
тури природнозаповідної території, адже вона 
як територіальна структура має забезпечувати 
робочими місцями локальні  громади та нада
вати  їм можливості для розвитку через стале 
використання ресурсів. Крім того, ці землі ма
ють вагоме значення для відпочинку, неабияку 
освітню й наукову цінність, виняткові естетич
ні ознаки, релігійну чи духовну значущість, а 
також  є  важливими  для  екосистеми,  прино
сять користь громадам. Взаємодія з Парком не 
може бути обмежена територіально, адже він є 
не тільки природоохоронною, але й культурно
освітньою,  рекреаційною  та  науководослід

ною установою, і об’єкти цих видів діяльності 
не прив’язані до певної території [5, с. 17–19].

Таким чином, аналіз соціокультурних реалій 
сьогодення Чечельника дозволяє дійти виснов
ків про те, що трансформації та етнокультурні 
взаємовпливи  в  середовищі  жителів  містечка 
закорінені  як  в  історичному  минулому,  так  і  в 
сучасних  глобалізаційних  виявах  і  тенденціях. 
Осягнення цих змін важливо також з огляду на 
прогнозування майбутніх етнокультурних про
цесів  в  Україні  в  цілому.  Дослідження  дозво
лило також дійти висновків щодо перетворення 
поліетнічного за складом населення селища на 
моноетнічне.  Це  позначилося  на  соціально 
історичному  розвитку,  етнопрофесійній  харак
теристиці  занять  домінуючої  людності  містеч
ка та етнодемографічній ситуації в Чечельнику, 
що є віддзеркаленням сучасного стану розвит
ку й інших населених пунктів як Поділ ля, так і 
України загалом. 
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ЕТНОГРАФІЧНИЙ НАПРЯМ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ 
ВАСИЛЯ ДАНИЛЕВИЧА

Віталій Іванчишен

УДК  

У статті висвітлено питання етнографічної діяльності В. Данилевича й охарактеризовано досі неопубліковану 
працю вченого «Случайные заметки в области этнографии» (1902), що зберігається у фондах Інституту рукопису 
НБУВ (ф. ХХІХ, од. зб. 165). Уведена в науковий обіг розвідка є цінною при дослідженні різних складових тради
ційної етнокультури українців.

Ключові слова: Данилевич Василь Юхимович, етнографічна діяльність.

Статья  посвящена  вопросу  этнографической  деятельности  В.  Данилевича,  дана  характеристика  одной  из 
неопубликованных работ ученого «Случайные заметки в области этнографии» (1902), которая сохраняется в фондах 
Института рукописи НБУВ (ф. ХХІХ, ед. хр. 165). В научную базу введен труд, который будет ценен при исследо
ваниях разных составляющих традиционной этнокультуры украинцев. 

Ключевые слова: Данилевич Василий Ефимович, этнографическая деятельность.

The  article  sheds  light  on  the  issue  of Vasyl Danylevych’s  ethnographical  activities  and  evaluates  the  the  scholar’s  yet 
unpublished paper The Accidental Observations in the Field of Ethnography (1902), which is kept in the funds of the Institute 
of Manuscripts of the V. Vernadskyi National Library of Ukraine. This survey, being put into scientific circulation, is quite 
precious at examining various constituents of traditional ethnic culture of the Ukrainians.

Keywords: Vasyl Yukhymovych Danylevych, ethnographical activities.

Актуальним  напрямом  сучасних  україн
ських історикоетнологічних студій є подальше 
вивчення маловідомих сторінок науковотвор
чої спадщини діячів кінця ХІХ – першої по
ловини ХХ ст. Однією з таких постатей є Ва
силь Юхимович Данилевич, якому з огляду на 
суспільнополітичні  чинники,  слабке  здоров’я 
та перипетії особистого життя не вдалося пов
ною мірою реалізувати свої наукові задуми та 
починання. 

Однією з перших спроб дослідження нау
кового  доробку  В.  Данилевича  є  розвідка 
М. Девільє, який на основі рукописного фон
ду  вченого  відтворив  реалії  його  життєвого 
шляху,  громадської  та  викладацької  діяль
ності [6]. 

Питання  науковопедагогічної  спадщини 
В. Данилевича висвітлені в монографії А. Го
моляко, котрий поділив її на кілька тематичних 
блоків  за  напрямом  дослідження.  Зокрема, 
учений  виокремив  археологічні  й  нумізма
тичні  студії,  а  також  історичні  дослідження, 
пов’язані з вивченням історії Київської Русі та 
регіону Слобідської України [1]. 

Ще  один  вектор  вивчення  наукової  спад
щини  В.  Данилевича  стосується  публікації 
окремих  праць  і  розвідок  ученого.  Зокрема, 
істориком  В.  Маслійчуком  було  укладено  й 
опубліковано  з  науковим  коментарем  кіль
ка  розвідок  з  актуальних  питань  щодо  історії 
управління Слобожанщиною XVII–XVIII ст. 
[16;  17]. Відзначимо також те, що окремі роз
відки,  які  стосуються  неопублікованих  праць 
археологічного та нумізматичного змісту вчено
го, підготували С. Ляшко [15] і Г. Міщук [18]. 

З  огляду  на  те  що  в  працях  зазначених 
учених  превалює  історичний  та  археологіч
ний  вектори  досліджень  В.  Данилевича,  нам 
видається  важливим  актуалізувати  етногра
фічний напрям у науковій спадщині діяча. Зо
крема, в особовому фонді № ХХІХ Інститу
ту рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ) збе
рігається досі неопублікована розвідка В. Да
нилевича, що має назву «Случайные заметки в 
области этнографии» [9]. 

Характеризуючи  творчий  доробок  цього 
вченого, варто подати коротку біографічну до
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відку про нього, основні напрямки досліджень 
та наукові здобутки [13, арк. 1]. Балотуючись 
на посаду керівника Постійної комісії для ви
давання пам’яток мови, письменства та історії 
(Археографічної  комісії  УАН),  В.  Данилевич 
подав до  ради  Історикофілологічного  відділу 
Української  академії  наук  власний  життєпис 
[7,  с.  LXXXV–LXXXVI].  Саме  на  нього 
ми будемо орієнтуватися, подаючи біографічні 
відомості про науковця.

Данилевич  Василь  Юхимович  народився 
9 лютого (28 січня) 1872 року в м. Курську в 
родині військового. Упродовж 1883–1891 ро
ків навчався в Уманській прогімназії та Київ
ській  четвертій  гімназії.  У  1891  році  став 
студентом  історичного  відділу  в  Університеті 
Святого  Володимира.  У  1894  році  одержав 
золоту медаль за дисертацію «Очерк истории 
Полоцкой земли до конца ХIV столетия», яку 
було  опубліковано  на  сторінках  періодичного 
видання  «Университетские  известия»  та  як 
окрему працю [2]. Загалом ця праця є єдиною 
опублікованою монографією В. Данилевича.

Упродовж 1896–1900 років учителював у 
містах Баку, Дорпаті (нині – м. Тарту) та Ре
велі (нині – м. Таллінн). У 1901–1902 роках 
успішно  склав  магістерські  іспити  в  Харків
ському університеті, де 1903 року став приват 
доцентом,  паралельно  учителюючи  в  жіно
чих  гімназіях  м.  Харкова.  Протягом  1907–
1918  років  В.  Данилевич  працював  приват 
доцентом в Університеті Святого Володимира 
й Варшавському університеті. З 1918 року ви
кладав  у  київському  Українському  універси
теті  [7,  с.  LXXXV–LXXXVI].  Упродовж 
1918–1920х років працював у різноманітних 
комісіях  на  базі  Української  Академії  наук, 
був головою Тимчасового комітету Всенарод
ної  бібліотеки  України  [11,  арк.  1].  Протягом 
1920–1930х років був викладачем Київсько
го  інституту  народної  освіти,  співробітником 
науководослідної  кафедри  історії  України, 
працював  в  Інституті  профосвіти  та  Інсти
туті  червоної  професури  в  Києві  [17,  с.  163]. 
16  листопада  1936  року  В.  Данилевич  помер 
[14, c. 313].

В. Данилевич був одним з учнів В. Антоно
вича, що проявилося в глибокому зацікавленні 
археологічними  та  нумізматичними  студіями 
і  в  проведенні  розкопок  на  теренах  сучасної 
Київ щини, Чернігівщини та Харківщини. Уче
ний є автором десятка археологічних розвідок і  
праць [15; 18]. Варте уваги міркування про те, 
що під впливом київської історіографічної шко
ли документалістів, яку очолював В. Антоно
вич,  поступово  сформувалася  наукова  натура 
В. Данилевича. Зокрема, у працях дослідни
ка можна відстежити тенденцію щодо спроби 
якнайбільш  повного  використання  архівно 
документальних матеріалів. В особовому фон
ді  В.  Данилевича  збереглися  численні  руко
писні нотатки та виписки з архівних справ. 

Під  впливом  наукового  авторитету  та  за 
пропозицією  ще  одного  корифея  української 
історичної науки – Д. Багалія – В. Даниле
вич  зацікавився  історією  побуту  й  управлін
ня  Слобідською  Україною  [19,  с.  LXXXІ]. 
Упродовж 1900–1910х років учений займав
ся  збором,  систематизацією  та  написанням 
праці  «Нариси  із  історії  управління  Слобід
ської  України  в  XVII–XVIIІ  ст.».  На  жаль, 
окреслені напрацювання В. Данилевичу так  і 
не вдалося опублікувати. 

Етнографічна  діяльність  В.  Данилевича, 
порівняно з  історикоархеологічними зацікав
леннями  цього  автора,  є  дещо  скромнішою. 
Однак вона важлива з огляду на зібраний ма
теріал та кропітку роботу вченого в цьому на
прямі. Варто також врахувати заклик В. Да
нилевича  до  читачів  «Случайных  заметок  в 
области типографии»: «Я решился составлять 
свои заметки, то объясняется это только сла
бой  надеждой,  что  виденное  мною,  может 
быть,  пригодится  комунибудь,  так  как  даже 
указания на одно географическое распростра
нение того или другого явления иногда бывают 
важны для специалиста» [9, арк. 1]. 

Важливим  напрямом  наукових  пошуків 
В. Данилевича в галузі етнографії стала етно
музейницька  діяльність.  Зокрема,  дослідник 
І.  Дворкін,  вивчаючи  діяльність  харківських 
музейних  установ,  писав,  що  «Василь  Дани
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левич був одним з небагатьох культурногро
мадських діячів та науковців, поряд з М. Бі
ляшівським  та  Д.  Яворницьким,  що  брали 
безпосередню участь у створенні та діяльності 
одразу  кількох  українських  музеїв.  Він  пев
ний  час  працював  зберігачем  Етнографічного 
музею  Харківського  історикофілологічного 
товариства  (ХІФТ),  а  згодом,  після  переїз
ду до Києва, брав участь у роботі Київського 
художньопромислового  та  наукового  музею, 
Музею старожитностей Київського універси
тету» [5]. Завдяки В. Данилевичу в Етногра
фічному  музеї  Харківського  історикофілоло
гічного товариства було створено «кримський 
відділ», що складався зі 195 предметів народ
ного побуту кримських татар [5].

Окрім цього, у вищезгаданих документах, 
поданих  на  посаду  керівника  Археографіч
ної  комісії  УАН,  у  додатку  міститься  бібліо
графічний  список  праць  ученого,  у  якому 
виокремлено  етнографічні  розвідки.  Серед 
них – «Этнографический музей Харьковского 
историкофилологического  общества»  (Хар
ків,  1911)  та  «Заклятия  на  судей»  (Харків, 
1913) [4; 7, с. LXXXІХ]. 

В  укладеному  бібліографічному  списку 
власних  наукових  праць  розвідку  «Музей 
изящных искусств и древностей Харьковского 
университета» (Харків, 1910) [12] В. Даниле
вич відмітив також як етнографічну. Рукопис
ний чорновий варіант цієї праці збережений в 
особовому фонді В. Данилевича  [10]. Учений 
охарактеризував історію створення та функціо
нування  цього  музейного  осередку  впродовж 
ХІХ ст., докладно описав склад і поповнення 
його колекцій в окремих відділах. Окрім того, 
В.  Данилевич  підкреслив  наявність  значної 
кількості  етнографічних  предметів,  зокрема 
передані професором М. Сумцовим матеріали 
виставки з Подільської губернії [10]. 

У ракурсі етномузейницької роботи В. Да
нилевич був одним із засновників Товариства 
«Музей  Слобожанщини»,  про  що  свідчить 
проект статуту цієї організації  [8]. Візуально 
порівнюючи  збережені  рукописні  докумен
ти  вченого,  можна  припустити,  що  вказаний 

статут написаний саме рукою В. Данилевича. 
Товариство «Музей Слобожанщини» мало на 
меті створити в м. Харкові музейний осередок 
з відповідною назвою. У новоствореному музеї 
організатори  планували  сформувати  дев’ять 
відділів, серед яких і етнографічний [8, арк. 1]. 

Певною мірою етнографічний характер має 
відредагований ученим та опублікований пам
флет невідомого автора [3]. Темою цього твору 
є соціальнопобутові умови життя білоруських 
селян, а сам памфлет, на думку В. Данилеви
ча,  –  одна  з  форм  протесту  проти  кріпосни
цтва. Джерельну базу твору склали зібрані не
відомим автором перекази й оповідання селян 
у середині ХІХ ст., до реформи 1861 року. 

Характеризуючи  пропоновану  розвідку 
В. Данилевича «Случайные заметки в облас
ти  этнографии»,  зазначимо,  що  її  обсяг  до
сить  незначний,  написаний  рукою  В.  Дани
левича.  Задля  зручності  текст  цієї  розвідки 
відредаговано згідно із сучасним російським 
правописом. Окрім текстового матеріалу, що 
стосується етнографічних спостережень уче
ного,  укладено  кілька  аркушів  із  записами 
кобзарських  і  лірницьких  пісень.  Однак  че
рез  те,  що  запис  зроблено  простим  олівцем, 
його не вдалося розшифрувати повною мірою, 
відповідно  ці  матеріали  не  вміщені  в  пропо
нованій розвідці науковця. 

В. Данилевич поділив рукопис на тематич
ні блоки щодо різних етнографічних аспектів 
традиційної  культури  слобожан.  Зокрема, 
учений  подав  відомості,  що  стосуються  на
родної архітектури, питань міжетнічних взає
мин, опитування кобзарів та лірників початку 
ХХ  ст.,  а  також  шість  заклять  обвинуваче
них проти суддів. 

У  вступній  частині  В.  Данилевич  за
значив,  що  «Случайные  заметки  в  области 
этнографии» призначалися для одного зі звітів 
Харківському  підготовчому  комітету,  що  за
ймався  організацією  та  підготовкою  ХІІ  Ар
хеологічного  з’їзду  (1902).  Систематизуючи 
зібраний у ході досліджень етнографічний ма
теріал та власні спостереження, В. Данилевич 
сподівався на те, що ці відомості й фото будуть 
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цінні  для  етнографів.  Головне  значення  своїх 
заміток  учений  убачав  у  необхідності  пояс
нення зроблених ним світлин для етнографіч
ної виставки, яку було організовано в рамках 
ХІІ Археологічного з’їзду [9, арк. 1]. Значення 
цього наукового форуму полягало в  тому, що 
з’їзд  став  безпосереднім  поштовхом  до  ви
никнення  музейного  осередку  в  місті.  Ще  в 
1900 році на підготовчому етапі ХІІ Археоло
гічного  з’їзду було  утворено  спеціальну комі
сію  щодо  влаштування  етнографічної  вистав
ки, яка мала поширити програму, організувати 
етнографічні  експедиції  та  систематизувати 
зібрані колекції [20, с. 44–45]. В. Данилевич 
виступив одним з активних подвижників, які в 
міру  своїх  можливостей  та  наукових  зацікав
лень готували згадану етнографічну виставку. 

Перша  частина  рукопису  стосується  опису 
особливостей сільської народної архітектури та 
окремих зауважень щодо збереження звичаєвої 
культури  жителів  окремих  населених  пунктів 
Зміївського,  Охтирського  та  Богодухівського 
повітів Харківської губернії. Увагу В. Даниле
вича  зосереджено  на  зовнішніх  архітектурних 
особливостях  житлових  і  переважно  допоміж
них  господарських  будівель.  Будучи  значною 
мірою  обізнаним  з  особливостями  білоруської 
народної архітектури, науковець здійснив спро
би провести паралелі між українськими та ро
сійськобілоруськими будівлями. 

Вагомими є візуальні спостереження В. Да
нилевича,  підкріплені  опитуванням  місцевих 
мешканців,  що  стосуються  обрядовозвичає
вої сфери слобожан. Учений відмітив відомості 
про те, що доволі частими є міжетнічні шлюби, 
специфікою яких є прийняття жінкою мови та 
звичаїв родини чоловіка [9, арк. 3].

У галузі народного одягу В. Данилевич на
голошував, що ще на початку ХХ ст. україн
ці,  які  складали  більшість  населення  регіону, 
не зберегли власного національного костюма, 
на  противагу  росіянам.  Учений  припустив, 
що  значною  мірою  це  зумовлено  розвитком 
бурякової промисловості та прокладенням за
лізниці. Крім того, характеризуючи стан збе
реження обрядовозвичаєвої сфери слобожан, 

В. Данилевич із певним розчаруванням писав 
про  те,  що  відсутнє  домашнє  виготовлення 
крашанок,  а  селянське  весілля  втратило  свій 
колорит, поступово набуваючи міського харак
теру [9, арк. 3].

Другу  частину  «Случайных  заметок  в  об
ласти  этнографии»  складають  матеріали  за
писів В. Данилевича з уст кобзарів та лірників 
Слобожанщини.  Маючи  в  арсеналі  підготов
лену етнографічну програму щодо збору таких 
відомостей,  ученому  вдалося  опитати  близько 
десяти кобзарів та лірників з різних населених 
пунктів регіону. Записані відомості стосуються 
насамперед біографічних даних, місця навчання 
гри на музичному інструменті та текстів пісень. 

У  третій  частині  рукопису  вміщено  шість 
текстових зразків  заклять, що мають на меті 
уникнення  судового  провадження  та  тю
ремного  ув’язнення.  Ми  свідомі  того,  що  цю 
частину  було  опубліковано  В.  Данилевичем 
окремою розвідкою з авторським коментарем 
у 1913 році [4]. Однак, зважаючи на наукову 
цінність цих текстів та з міркування збережен
ня цілісності пропонованих «Случайных заме
ток в области этнографии», структуру роботи 
було залишено в початковому варіанті автора. 
Тексти заклять були вилучені під час судового 
провадження в донського козака Михайлова, а 
В. Данилевичу їх передав його брат – А. Да
нилевич. 

Подаючи науковий коментар до публікації 
«злочинних» замовлянь, В. Данилевич писав 
про  особливий  пласт  населення,  який  визна
чав  як «дно»  [4,  с.  77–78].  По  суті, можемо 
припустити, що вчений одним з перших у віт
чизняній етнологічній науці запропонував ви
вчення  питання  кримінальної  субкультури  як 
сукупності певних цінностей та звичаїв окре
мої  соціальної  групи.  Основною  проблемою 
такого дослідження В. Данилевич вважав те, 
що зібрані фольклорні матеріали можуть бути 
недостовірними з огляду на специфіку особис
тостей «героїв дна» [4, с. 77].

Отже, В. Данилевич, незважаючи на всі 
негаразди  особистого  життя,  стан  здоров’я 
та  суспільнополітичні  чинники  свого  часу, 
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залишив  багатогранну  наукову  спадщину, 
вивчення  й  осмислення  якої  розпочалися 
лише у ХХІ ст. Окрім археологічних студій, 
праць історичного характеру, вагомим вида
ється також етнографічний напрям у науко
вому доробку цього несправедливо забутого 
вченого.  Заслуговує  на  увагу  етномузей
ницька спрямованість діяльності В. Даниле

вича, яка була реалізована в новостворених 
і  вже  функціонуючих  музейних  осередках 
Харківського та Київського університетів.

Підготовка  до  публікації  тексту  «Случай
ных заметок в области этнографии» є спробою 
відновити  наукове  ім’я  В.  Данилевича,  учня 
В. Антоновича та Д. Багалія, в українському 
науковому просторі.

1. Гомоляко А. Науково-педагогічна діяльність 
Василя Данилевича : монографія / А. Гомоляко. – 
Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 
2013. – 164 с. 

2. Данилевич В. Очерк истории Полоцкой зем-
ли до конца XIV столетия / В. Данилевич – Киев : 
Тип. Императорского Университета Св. Влади-
мира, 1896. – 288 с.

3. Данилевич В. Один из памфлетов на эпоху 
крепостного права / В. Данилевич // Сборник 
Харьковского историко-филологического обще-
ства. – 1905. – Т. 14. – Отд. V. – С. 1–8.

4. Данилевич В. Заклятия на судей / В. Дани-
левич // Вестник Харьковского историко-филоло-
гического общества. – 1913. – Вып. 4. – С. 77–80.

5. Дворкін  І. Данилевич Василь Юхимович 
(1872–1936) [Електронний ресурс] / І. Двор-
кін. – Режим доступу : http://prostir.museum/ua/
post/27653. 

6. Девільє М. Рукописний фонд історика та 
археолога Василя Юхимовича Данилевича як 
джерело дослідження творчого та життєво-
го шляху вченого / М. Девільє // Рукописна та 
книжкова спадщина України. – 2003. – Вип. 8. – 
С. 150–174. 

7. Додаток до протоколу № 3 чергового засі-
дання Першого (Історико-філологічного) відді-
лу Української академії наук у Києві, 13 грудня 
1918 р. // Записки Історико-філологічного відділу 
Української академії наук / за головним редагу-
ванням акад. Д. І. Багалія. – Київ, 1919. – Кн. 1. – 
С. LXXXV–LC.

8. Інститут рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ), 
ф. ХХІХ. Данилевич Василь Юхимович, од. зб. 7. 
Устав Общества «Музей Слобожанщины», 2 арк. 

9. ІР НБУВ, ф. ХХІХ. Данилевич Василь Юхи-
мович, од. зб. 165. Случайные заметки в области 
этнографии, 16 арк.

10. ІР НБУВ, ф. ХХІХ. Данилевич Василь 
Юхимович, од. зб. 167. Музей изящных искусств 
и древностей Императорского Харьковского уни-
верситета (1805–1905), 11 арк.

11. ІР НБУВ, ф. ХХІХ. Данилевич Василь 
Юхимович, од. зб. 551. Посвідчення комітету для 
заснування Всенародної бібліотеки України, ви-
дане Данилевичу Василю Юхимовичу як голові 
Комітету. 1 грудня 1920 р. Київ, 1 арк.

12. ІР НБУВ, ф. ХХІХ. Данилевич Василь 
Юхимович, од. зб. 805. Библиография научных 
трудов В. Е. Данилевича 1890–1925 гг., 12 арк. 

13. ІР НБУВ, ф. ХХІХ. Данилевич Василь 
Юхимович, од. зб. 1843. Фото. Данилевич В. Е. 
Ф. И. Янушпольская, А. Д. Вадневская, С. Н. Ба-
унштейн, В. Е. Козловская, Л. Н. Кудь, Е. П. Джу-
тьева  27 мая 1915 г. 10×16, 1 арк.

14. Козловская В. Я. Некролог. Памяти проф. 
В. Е. Данилевича / В. Я. Козловская // Советская 
археология. – 1937. – № 4. – С. 313–315.

15. Ляшко С. Про участь В. Ю. Данилевича у 
підготовці та роботі ХІІ Археологічного з’їзду 
1902 р. у Харкові / С. Ляшко // Археологія. – 
2003. – № 2. – С. 132–135.

16. Маслійчук  В. В. Ю. Данилевич та історія 
Слобідської України / В. Маслійчук // Київська 
старовина. – 2003. – № 3. – С. 136–141.

17. Маслійчук  В. В. Ю. Данилевич та історія 
Слобідської України / В. Маслійчук // Київська 
старовина. – 2004. – № 1. – С. 163–168.

18. Міщук Г. Матеріали до вивчення розвитку 
нумізматики наприкінці ХІХ – у 30-х рр. ХХ ст. 
в особовому архівному фонді В. Ю. Данилеви-
ча / Г. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина 
України: археографічні дослідження унікальних 
архівних та бібліотечних фондів. – Київ : НБУВ, 
1993. – Вип. 8. – С. 175–184.

19. Протокол № 3 чергового засідання Першо-
го (Історико-філологічного) відділу Української 
академії наук у Києві, 13 грудня 1918 р. // Запис-
ки Історико-філологічного відділу Української 
академії наук / за головним редагуванням акад. 
Д. І. Багалія. – Київ, 1919. – Кн. 1. – С. LXXXI–
LXXXII. 

20. Скрипник  Г. Етнографічні музеї України. 
Становлення і розвиток / Г. Скрипник. – Київ : 
Наукова думка, 1989. – 304 с. 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



62

СЛУЧАЙНЫЕ ЗАМЕТКИ В ОБЛАСТИ ЭТНОГРАФИИ *

* Зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
(ф. ХХІХ, од. зб. 165, 16 арк.).

Василий Данилевич 

УДК  

Предлагаемые  заметки,  как  показывает  и 
заглавие, не представляют какоголибо систе
матического  исследования,  а  являются  отче
том Предварительному Комитету тех наблю
дений,  заметок  этнографического  характера, 
которые  я  делал  среди  других  работ.  Этой 
случайностью объясняется и состав их: здесь 
затронуты очень бегло лишь немногие стороны 
народного быта, да и то мне приходилось огра
ничиваться  лишь  внешней  стороной  этого 
быта,  стороной  наиболее  бросающейся  в  гла
за. Такой характер моего материала заставил 
меня несколько рассортировать его, причем я 
держался  системы,  принятой  в  Программах, 
изданных  Харьковским  Предварительным 
Комитетом по устройству ХІІ Археологичес
кого  съезда  в  г.  Харькове,  соединив  только 
данные,  относящиеся  к  разным  селам,  в  об
щие группы. Если я решился составлять свои 
заметки,  то  объясняется  это  только  слабой 
надеждой,  что  виденное  мною,  может  быть, 
пригодится  комунибудь,  так  как  даже  ука
зания  на  одно  географическое  распростране
ние того или другого явления иногда бывают 
важны для специалиста. Самое главное значе
ние этих заметок – пояснить характер фото
графических  снимков,  сделанных  мною  для 
этнографической выставки. 

1. Село Кочеток Змиевского уезда Харь
ковской губернии. Село расположено на пра
вом, возвышенном берегу р. Северный Донец. 
Оно служит дачным поселением, что сильно 
отразилось  на  общем  характере  построек  и 
на костюме жителей. Та часть села, которая 
служит  главным  местопребыванием  дачни
ков  и  называется  Новым  Кочетком,  теперь 
совершенно утратила деревенский характер, 
и  типичных  крестьянских  построек  в  ней 

поч ти не встречается. Гораздо лучше сохра
нилась в этнографическом отношении другая 
часть  села,  называемая  Старым  Кочетком. 
В  тех  частях  Старого  Кочетка,  где  живут 
еще дачники, обыкновенно в каждой усадьбе 
2 хаты: одна в правом переднем углу усадьбы, 
а другая – в левом. К ним примыкают сараи, 
а  иногда  сараи  отодвигаются  к  задней  сто
роне усадьбы, и тогда между ними и хатами 
складываются  скирды  хлеба.  В  значитель
ной  части  усадьбы  имеется  по  одной  хате, 
причем расположение построек такое же, как 
и во многих селах Ахтырского и Богодухов
ского уездов. В некоторых усадьбах  задняя 
сторона занята клуней, а в других клуня по
мещается  в  отдельном  от  хат  дворе.  Хаты 
обыкновенно  от  улицы  отделяются  забо
ром, причем лицевой угол хаты обращенный 
ко двору, идет во всю длину ее навес вроде 
балкона;  под  этот  навес  выходит  и  дверь, 
а  также  больше  окна  хаты.  На  этот  балкон 
ведет  одна  или  несколько  ступенек.  Такие 
хаты  напоминают  мне  более  бедные  казац
кие хаты ст. УстьМедведицкой. Крыша хат 
четырехскатная.  Хаты  все  беленые.  Воро
та  обычного  малорусского  типа,  без  навеса, 
который  очень  распространен  в  Ахтырском 
и Богодуховском уездах.

Из  других  сооружений  кочетовских  крес
тьян  обращают  внимание  колодцы.  Колодцы 
без журавля, причем ведра вытягиваются ве
ревкой или палкой в виде крючка. Около ко
лодца  имеется  обыкновенно  колода  для  того, 
чтобы  поить  лошадей.  Характерной  особен
ностью колодцев этой местности является то, 
что они расположены на полугоре. 

По отделу скотоводства обращают внимание 
деревянные  колокола:  они  довольно  высоки, 
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около 15 снм., длинны и по бокам не закрыты, 
при  чем  встречаются  с  1  и  2  деревянными 
языками. Колокола эти надеваются на коров. 

Около  села  имеются:  кирпичный  завод, 
колесное  заведение  и  передвижная  пасека, 
принадлежащие  местным  крестьянам,  а  так
же многочисленные бахчи  [садки,  баштан. – 
В. І.].  Бахчевники  живут  в  куренях  2  типов: 
одни  имеют  деревянную  основу  и  двери, 
и покрыты камышом и листьями тыквы, дру
гие просты и сделаны из веток, покрытые тем 
же материалом.

Судя по многочисленным фамилиям, окан
чивающихся на «нков» (Кущенков и др.), на
селение Кочетка состоит из малороссов, почти 
совсем утративших малорусский язык, и оста
вило  совершенно  национальный  костюм.  Но 
заговорив о населении, позволю себе указать, 
что у одной крестьянки на глиняной посуде я 
увидел знак собственности, неизвестный уже 
во многих селах, он имеет вид буквы ш и озна
чен красной краской. 

2. Смежные поселения Ахтырского и Бого
духовского  уездов.  Так  как  я  не  мог  заняться 
подробным изучением поселений этого региона 
и должен был ограничиться наблюдением, при 
случае,  некоторых  явлений,  более  доступных 
мне, то в этом параграфе я располагаю свои за
метки  не  по  селам,  а  предметам,  которые  мне 
удалось наблюдать, граничусь кратким очерком 
местоположения сел. Село Янков Рог (Янков
ка  тоже)  Ахтырского  уезда  расположено  на 
берегу  реки  Ворсклы,  которая  течет  здесь  по 
низкой  долине,  возвышающейся  только  около 
слободы  Кириковки,  расположенной  на  этой 
возвышенности. На возвышенных берегах при
токов  Ворсклы  расположенные  села:  Катан
ские Вилы Богодуховского уезда, Каланицкое 
и Буды Ахтырского уезда, а деревни Березовка 
и Быкировка лежат на низких местах, причем 
около  первой  есть  небольшие  возвышенности, 
окружающие  долину  р.  Ворсклицы.  Несколь
ко  бросается  в  глаза  расположение  поселе
ний  этого  региона  в  отношении  почвы:  более 
плодородные  земли  заняты  малороссами, 
а менее плодородные – великороссами и бело

русами,  причем  и  те,  и  другие  считают  мало
россов тутешными, себя же – пришлыми, чем 
объясняют положение своих сел на худших зем
лях. Не знаю,  виновата  ли почва,  но белорус
ские  села  и  отчасти  великорусские  обращают 
внимание  на  себя  страшной  грязью,  особенно 
бросается этим белорусское село Ницаха. 

Хаты этого района, выдерживая общий тип 
малороссийской хаты, в то же время отличаются 
большим разнообразием в деталях. Но, тем не 
менее, легко установить признаки с разнообра
зием своих хат слободы Кириковкы, по которым 
их можно было бы разбить на 2 группы, именно 
отсутствию или присутствию крыльца. Значи
тельная часть хат имеет крыльцо с двухскатным 
навесцом, как в Янковке, Кириковке, Бакиров
ке, Катанских Вилах и др. Но некоторые имеют  
двери,  ведущие  прямо  во  двор,  без  всякого 
крыльца, как в хатах Уманского уезда Киевской 
губернии, такие хаты мне встретились в боль
шом количестве в Янковом Роге и в Кириковке. 
Вообще первый тип хат  (с  крыльцом)  господ
ствует в этом регионе. В Катанских Вилах под 
одну крышу с хаты подводится иногда дощатая 
клеть, которая не белится снаружи под крышей, 
но в этом случае дверь получается посреди по
стройки. В великорусских и белорусских посе
лениях  хаты вообще  меньше и проще. Иногда 
хата  украшается  разными  зубцами,  замком  в 
Березовке. В большей части хат имеются став
ни,  как  в  Янковом  Роге,  Кириковке  и  Катан
ских  Вилах.  Хаты  имеют  заваленки  [призь
ба. – В. І.], обмазанные глиной, как в Янкове 
Роге  и  др.,  но  иногда  в  Катанских  Вилах  мне 
встретилась,  кроме  обычной,  заваленка,  обло
женная  досками  сбоку.  Крыши  во  всех  хатах 
четырехскатные. Хаты в некоторых из поселе
ний выходят боковой стороной прямо на улицу, 
как в Янковом Роге, Березовке, отчасти в Ка
танских Вилах, но большею частью отделены от 
улицы плетнем, как в Катанских Вилах. Изред
ка в Ницахе хата отделяется от улицы не плет
нем, а сараями, крыши которых подведены под 
один уровень с навесом ворот, что замечательно 
напоминает белорусские усадьбы Могилевской 
губернии, что особенно интересно, так как Ни
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цаха  населена  белорусами  *.  Хаты  обращены 
везде фасадом во двор и расположены большею 
частью в  левом переднем угле,  хотя бывают и 
отступления, как во дворах, где хаты отделяют
ся от улицы сараями, они стоят в одном из за
дних углов двора, примыкающих к огороду, как 
в Катанских Вилах и Ницахе. 

Но  если  хаты  отличаются  разнообразием, 
то  еще  разнообразнее  ворота.  Главнейшими 
типами нужно считать в этом регионе следую
щие три: 1) ворота без навеса, 2) ворота с на
весом и 3) ворота между 2 сараев. Ворота без 
навеса встречаются: одностворчатые из жердей 
и дощатые, а также двухстворчатые, они (осо
бенно  первых  два  вида)  преобладают  в  мало
русских поселениях Кириковке, Янковом Роге 
и  Березовке.  Ворота  с  навесом  встречаются 
одностворчатые обоих видов и двустворчатые, 
при чем реже попадаются в малорусских селах, 
как в Янковом Роге и Березовке, в великорус
ских же и белорусских селах являются преоб
ладающим  типом,  особенно  в  Ницахе.  Кроме 
указанных  двух  типом  встречается  третий; 
он состоит в следующем: сараи выдвинуты на 
улицу и заменяют плетень, причем навес ворот 
подведен под один уровень с крышами сараев;  
такие  ворота  мне  встречались  в  немногих 
усадьбах Катанских Вил и в еще меньшем чис
ле в Ницахе, т. е. белорусских и великорусских 
селах, в малорусских же не попадались ни разу. 
Этот тип ограждения дворов сараями характе
рен для Могилевской губернии и уезда. Такого 
типа  ворота  в  Катанских  Вилах  в  некоторых 
усадьбах устроены в задней части двора и ведут 
с него в огород, называясь в последнем случае 
«середовыми  воротами»,  середовые  ворота  не 
имеют калитки.

Усадьбы  этого  региона  как  в  малорус
ских,  так  и  в  великорусских  и  белорусских 
селах  окружаются  плетнями,  но  в  Янковом 
Роге  со  стороны  улицы  много  встречались 
глинобитные  заборы,  хотя  в  немногих  усадь

* Список населенных мест Российской импе-
рии. Т. LVII. Харьковская губерния, СпБ., 1869, 
с. L.

бах. Относительно сараев, называемых сгон
никами  в  великорусских  селах,  мне  не  при
шлось  наблюдать  однообразного  способа 
размещения их в усадьбах. Как в малорусских 
селах, так и великорусских, и белорусских рас
полагаются и во дворе, и в огороде, клуни же 
нигде  не  встречались  мне  во  дворах,  а  везде 
помещаются в огороде. Как сараи, так и клуни 
сделаны  из  плетеных  прутьев  и  крыты  соло
мой. Разница в устройстве стен сараев и клунь 
состоит в следующем: в первых прутья идут в 
горизонтальном  направлении,  отделяя  верти
кально  стоящие  столбы  и  жерди,  на  которые 
опирается крыша, во вторых же прутья идут в 
вертикальном направлении,  т.  е.  параллельно 
упомянутым столбам и жердям. 

Колодцы  встретились  мне  как  с  журав
лями  (Янков  Рог,  Березовка,  Кириковка, 
Катанские  Вилы  и  др.),  так  и  без  журавля 
(в  Янковом  Роге,  почти  все  –  в  Кириковке, 
в  Ницахе  и  др.).  Колодцы  в  Янковом  Роге 
ограждаются  столбиками,  в  Кириковке  же 
около  них  устраивается  невысокий  забор  и 
ставится  колода,  чтобы  поить  скот,  в  прочих 
поселениях  около  колодцев  не  всегда  ставят 
и  столбики  для  ограждения,  а  заборов  я  не 
встречал. 

Ветряные  мельницы,  как  в  малорусских 
селах,  так и  в  великорусских,  и  белорусских, 
в  этом  регионе  одинакового  типа.  Они  все 
деревянные  и  состоят  из  2  частей:  из  непо
движного  основания  и  самой  мельничной 
постройки,  которая  может  вращаться  при 
помощи  рычага  из  толстого  бруса.  Один  че
ловек  легко  поворачивает  ее.  Самое  здание 
мельницы  покрыто  соломенной  двухскатной 
крышей.  Причем  иногда  крыша  прикрывает 
верхний балкон, о котором скажу сейчас. На 
одной  стороне  мельницы  устроены  крылья, 
число которых не одинаково – 6, 7. На про
тивоположной  стороне  устроены  2  открытых 
балкона во всю ширину здания: верхний и ниж
ний. Последний заменяет крыльцо мельницы, 
и на него поднимаются при помощи пристав
ной лесенки с 3–4 ступеньками. Лесенка при
ставляется  к боковой  стороне балкона. Верх
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ний балкон огражден перильцами. Такой тип 
ветряных  мельниц  является  господствующим 
в этом регионе, как в Янковом Роге, Кириков
ке,  Бакировке,  Березовке,  Катанских  Вилах, 
Ницахе.  Но  мне  встречались  и  отступления 
от  этого  типа,  хотя  весьма  незначительные  и 
немногочисленные. Прежде всего в Березовке 
верхние балконы бывают не только открытые, 
но  и  совершенно  закрытые,  хотя  последние 
встречаются реже. В Катанских Вилах я видел 
ветряную мельницу, которая совсем не имеет 
верхнего балкона,  а  вместо него устроена де
ревянная, несколько покатая крыша над ниж
ним балконом. Наконец, в Бакировке нижний 
балкон одной из мельниц несколько шире зда
ния  и  огражден  перильцами,  причем  на  него 
ведет лесенка с перильцами с боковой стороны 
мельницы. Кроме ветряных мельниц, в Бере
зовке я видел и мельницутапчан, но осмотреть 
ее мне не удалось, и я должен был ограничить
ся только тем, что снял фотографию здания.

Население  этого  региона  состоит,  как  из
вестно, из малороссов, великороссов и белору
сов *. Входя в подробности распределения этих 
племен по селах, я перейду к тем бытовым яв
лениям, которые мне удалось запомнить, при
чем  напомню  предварительно,  что  я  должен 
был  ограничиться  лишь  внешней  стороной 
быта. Браки между малороссами и великорос
сами,  и  белорусами  весьма  часты,  по  словам 
местных  крестьян,  причем  женщина  подчиня
ется обычаям и языку той деревни, в которую 
вышла замуж. Это обязательство, мне кажет
ся,  не  остается  без  влияния  на  быте  населе
ния.  Переходя  к  костюму  местных  жителей, 
приходится  констатировать,  что  великороссы, 
особенно  женщины,  обнаруживают  в  этом 
отношении  больше  консервативности  и  лучше 
сохранили  национальный  костюм.  Особенно 
интересно  в  этом  отношении  село  Катанские 
Вилы. В великорусских селах женщины носят 
в  будние дни преимущественно белые  хусточ
ки на голове и простые паневы, которые стоять 
около 5 р., да и паневы называются подороже. 

* op. cit. – L. I.

На  очень  большие  праздники  вместо  сорок 
[елемент  одягу.  –  В. І.]  женщины  надевают 
бархатные пасахи стоимостью в 9 р. и дороже. 
Мужчины хуже сохранили свой костюм: появи
лись жилетки, картузы и пр. Но большинство 
еще сохраняют свои прежние костюмы, причем 
обращают на  себя  внимание белые  войлочные 
шапки,  напоминающие  замечательно  белорус
ские шапки Могилевской губернии. Шапки эти 
очень распространены в селах, населенных ве
ликороссами  и  белорусами:  Ницаха,  Людник. 
Крестьяне этих [сел] сами не делают таких ша
пок, а покупают их на ярмарке в Писаревке по 
30 коп. за штуку. Если великорусы сохранили 
еще свои костюмы, то нельзя сказать того же о 
малороссах этого региона: в Янковом Роге и в 
Кириковке уже не видно ни плахт, ни вишитых 
сорочек,  ни  кичек  –  свеклосахарный  завод  и 
железная  дорога  уничтожили  национальный 
костюм. Коекакие следы костюма сохранились 
еще  в  Березовке,  но  и  там  уже  преобладают 
обычные одеяния городского простонародья. 

Около Монашеского хутора есть 2 могилы, 
называемые Безкоровайные. По словам кири
ковских крестьян, их пробовали рыть не силь
но,  раз  по  ночам,  но  каждый  раз  из  могилы 
выезжал всадник и не допускал рыть. (Иван 
Яковлевич  Шостак,  в  с.  Кириковке,  подряд
чик по земляным работам).

Не лучше обстоит дело и с обычаями. На
пример, в Березовке и Янковом Роге писанок 
уже давно не делают, а в Кириковке делает их 
только  крестьянин,  которому  и  заказывают 
их  девчата,  чтобы  дарить  ими  жениха,  про
чие  же  крестьяне  делают,  как  в  Березовке  и 
Янковом  Роге,  крашанки.  Даже  мне  при
шлось  видеть  крестьянскую  свадьбу  в  Ян
ковом  Роге,  и  должен  откровенно  признать
ся,  что  она  производила  впечатление  скорее 
городской  простонародной  свадьбы,  чем 
крестьянской.  Еще  менее  сохранились  бело
русские  костюмы.  Мне  не  встретились  ни 
разу  типичные  костюмы.  Не  пытаясь  делать 
выводов из своего материала, я позволю себе 
высказать пожелание, чтобы, может быть, при 
сравнительноэтнографическом  обследовании 
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более определена степень взаимовлияния этих 
3 племен.

3. 1) В с. Кочеток Змиевского уезда Харь
ковской  губернии  17  июля  1901  года  прихо
дили  ко  мне  слепцыкобзари  Иван  Нетес, 
живущий в с. Старый Мерчик, и Филипп По
ляшенко,  живущий  в  слободе  Скрипаи  того 
же уезда. Репертуар их мне удалось выяснить 
столь  же  мало,  как  и  сведения  о  их  жизни. 
Из расспросов оказалось, что они знают наи
более обычные духовные стихи и сатиричес
кие песни, как о мещаночке, дворянах, думу 
про  Алексея  Поповича,  записанную  моим 
братом  А.  Е.  Данилевичем.  При  пении  они 
подсказывают друг другу стихи или поправ
ляют друг друга. 

2)  Там  же  1  июля  того  же  года  приходил 
ко  мне  слепецлирник  Самсон  Васильевич 
Веселый,  живущий  в  с.  Литивиновке  Вал
ковского уезда. Он ослеп 20 лет тому назад. 
Учился  в  своем  селе  у  старикаслепца  Ивана 
Михайловича Петрика, ныне умершего, и за
платил  ему  20  р.  за  обучение  пению  и  игре. 
Зарабатывает от 50 к. до 1 р. в день и ходит 
по Валковскому и Харьковскому уездах. При
чем сказал мне, что он не знал, в каком уезде 
теперь находится,  так как 5 дней тому назад 
вышел из дому. Сам он учит молодого хлопца. 
На базарах и в то время, когда делают бечеву 
[канати,  мотузки. – В. І.],  поет  и  играет  со
вместно  с  кобзарями.  Перехожу  теперь  к  ре
пертуару его. 

Из  богатырских  песен  Веселый  знает  про 
Алексея Поповича, про вдову и 3 ее сыновей, 
про  брата  и  сестру,  про  казака  Голоту  и  про 
Бондаривну,  а  иных  не  знает.  Из  духовных 
стихов  знает:  Сон  Богородицы,  Св.  Пятни
ца,  Исусемий  прелюбезный,  Алексей  Божий 
человек, грешная душа, осиянные муки греш
ников,  Тебя  о  Мать  Пресвятая.  Из  сатири
ческих  и  шутливых  песен  он  знает:  Хома  да 
Ерема, про Киселя, про Ицка, про дворянку и 
некоторые другие, а весьма распространенной 
свадьбы не знает. 

3)  Там  же  приходил  ко  мне  хлопецлир
ник  Иван  Бубырь,  живущий  в  с.  Дудкивцы 

Змиев ского уезда. Он не охотно сообщал све
дения о себе, но, тем не менее, коечто удалось 
выспросить у него. Учился в своем селе у сле
пого и заплатил ему за все учения 10 р. Бого
духовских песен совсем не знает: я перечислил 
все названия в программе, но ни одной из них 
он  не  знает.  Из  духовных  стихов  он  назвал 
«Заступница  усердная»,  из  шутливых  знает 
все отмеченные в программе.

4)  В  с.  Янковом  Роге  Ахтырского  уезда 
в сентябре 1901 года ко мне заходили слепцы
лирники Афанасий Мордвинов и Никифор Ку
лик. Первый из них живет в д. Новой Рябчик 
Богодуховского уезда и имеет 33 года от роду. 
Ослеп он в 4 лет от оспы, следы которой сильно 
заметны на его лице. Второму – 35 лет, ослеп он 
с малецтва и живет в Яблочной того же уезда. 
Оба  они  весьма  общительны  и  легко  согласи
лись на то, чтобы я снял с них портреты. Пению 
они научились давно и тогда же купили лиру у 
товарища. Сильно жалуются на плохой зарабо
ток, вследствие чего им приходится заниматься 
деланием  бечевы.  По  их  словам,  в  окрестных 
селах  есть  и  слепцыкобзари.  Репертуар  их 
очень мал; они назвали мне из шутливых: про 
попадью, про чехоточну, про дворяночку,  а из 
духовных  указали  «Мати  Пречистая  Богоро
дица»  и  заявили,  что  здесь  и  не  спрашивают 
иных, кроме шутливых и духовных. Вследствие 
чего думы они совсем не знают. 

5) В с. Катанских Вилах я встретил слепцов 
лирников Ивана Лябишина и Куприана Лысака 
Стародубского  уезда  Черниговской  губернии, 
но сведения от них собрать не удалось.

4.  В  заключение  я  позволю  себе  при
вести  6  заклятий  против  судей  из  Области 
Войска Донского, которые сообщил мне мой 
брат  А.  Е.  Данилевич.  Эти  заклятия  были 
записаны  на  бумаге,  отобранной  у  казака 
Михайлова из Еланской станицы Донецкого 
округа  Области  Войска  Донского.  Забраны 
они  при  аресте  его  по  обвинению  в  краже. 
Так  как  они  должны  были  служить  в  каче
стве воровских заговоров, которые так часто 
встречаются,  а  кроме  того  и  говор  Области 
Войска Донского мало изучен, то я и решил 
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привести их здесь в таком виде, как они ока
зались в подлиннике, причем сохраняю даже 
орфографию без всяких изменений.

1)  Господи  Исусе  Христе,  сын  Божий, 
Помилуй  мя  грешного  Казьму,  Вода  Ульяна, 
земля  Татьяна,  Крест  Сиянский,  хлеб  Мир
кянский. Мать Божия, присветая Богородица, 
закрой и  защити меня раба Божьего Казьму 
волосом черным, Святою нетленною ризью и 
пиленою, яко на хлеб и на соль суд не идет, так 
и на меня раба Божьего суд не пойдет,  тогда 
суд пойдет, когда червяк в воде будить каминь 
глатать,  тогда  на  меня  раба  Божьего  Казьму 
будить суд вставать. Аминь. Бог Аминь, Бог 
Аминь дух А сын Святой.

2)  Ляжу  я  раб  Божий  Казьма,  помолясь 
встану,  перекрестясь  умоюсь  росою,  подпоя
шусь зарею, пойду я раб Божий Казьма на суд 
во  сени,  во  двери,  во  сенях,  во  дверях  стоит 
стол дубовой,  за столом сидит бабушка Сол
монида  и  сам  Исус  Христос,  поконец  стоят 
стулья. На тех стульях сидят судья и Атаманы, 
и  православные  Кристияны,  к  ним  я  иду  на 
суд, как с гуся вода, так с миня раба Божьяго 
Казьмы беда. Аминь. Бог Аминь Дух Аминь 
Сын Святой. 

3)  Во  имя  Отца  и  сына  и  Свытого  Духа 
Аминь.  Как  мертвый  лежит,  глазами  не  гля

дит, устами не шевелит, руками не махаит, так 
на  меня  Раба  Божьяго  Казьму  Суд  пойдет. 
Аминь. Бог Аминь. Дух Аминь Сын Святой.

4)  Во  имя  Отца  и  сына  и  Свытого  Духа 
Аминь. Иду или еду я раб Божий Казьма на 
суд конем. Кто есть надо мной лиходей, станет 
волом, языки у них стань колом, не шевелили 
ба устами Отнынь и довеку. Аминь.

5)  Матушка  Присвятая  Богородица  Во
едина  сиянские  гори  со  Апостолами,  с  Ан
гелами и с Архангелами, воструби в золотые 
трубы,  восклекни  все  еретников  и  кливитни
ков, и всех лютых зверей, и неправедных су
дей. Матушка Присвятая Богородица, замкни 
им  золотые  губы  и  зубы  золотыми  замками, 
медными  ключами,  костяные  зубы,  мяхкие 
губы. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. 

6)  В  Городе  Ерусалим  на  св.  рек.  Ерд. 
на  горе  на  линии  сеяла  Матушка  Присвятая 
Бого родица привид. ей сон Ч. М. Х. про сво
во  сына  Христа,  любима  жидьего  поймали 
овручки  ножки  гвозди  вбивали,  золотвинец 
снимали, терновый надевали, терновыми тру
тьями, сеном осыпали, тело как крас древа, кто 
твой сын поймет при суде нихмелен в чистоте 
примут державки, что бы на меня раба Казьму 
не нападались, чтобы раба Ивана никаких на
ходили злых скарбей. 

Харьков
Май 1902 года В. Е. Данилевич
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ТРАДИЦІЙНИЙ ОДЯГ ОКОЛИЧНОЇ ШЛЯХТИ 
ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ  

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ  
(за матеріалами села Бехи Коростенського району 

Житомирської області)

Микола Бех

УДК  391(477.42-22)“18/19”

У статті, підготовленій на основі польових матеріалів автора, представлено традиційні комплекси чоловічого й 
жіночого вбрання с. Бехи Коростенського району Житомирської області. Описано основні способи виготовлення та 
оздоб лення одягу й взуття. Виявлено зміни у традиційному костюмі місцевого населення та проаналізовано чинни
ки, які вплинули на способи та вибір матеріалу при виготовленні одягу й взуття. 

Ключові слова: традиційний одяг, сорочка, запаска, штани, кожух, взуття, оздоблення, головний убір. 

В статье, подготовленной на основе полевых материалов автора, представлены традиционные комплексы мужской 
и женской одежды с. Бэхи Коростенского района Житомирской области. Описаны основные методы изготовления 
и отделки одежды и обуви. Выявлены изменения в традиционном костюме местного населения и проанализированы 
факторы, которые повлияли на способы и выбор материала при изготовлении одежды и обуви.

Ключевые слова: традиционная одежда, рубашка, запаска, брюки, кожух, обувь, украшения, головной убор.

The article, being based on the auctorial field materials, offers the traditional complexes of male and female attire in the 
village of Bekhy. The author describes main methods of making and adorning garments and footgear. It has been also revealed 
changes in conventional costume of local population and analysed factors, which influenced manners and choice of fabrics while 
producing clothes and footwear.

Keywords: traditional attire, shirt, chemise, zapaska (a kind of women’s clothes replacing a skirt), trousers, sheepskin coat, 
footwear, adornment, headgear.

Комплекс традиційного народного одягу є 
визначальною складовою культурної спадщи
ни  українців.  Особливості  побутування  тра
диційного  вбрання  безпосередньо  пов’язані  з 
виробничою  діяльністю  народу.  За  тривалий 
час  склалася  ціла  система  виготовлення,  де
корування  та  носіння  одягу,  яка  відображає 
специфіку  матеріального  й  духовного  життя 
українців.  За  практичними  потребами  в  на
уковій літературі прийнята класифікація одягу 
за  такими  видами:  натільний  і  поясний  одяг; 
верхній  одяг;  нагрудний  одяг;  головні  убори; 
пояси; прикраси; взуття [11, с. 8].

Натільний одяг.  Одним  з  найдавніших 
видів  чоловічого  та  жіночого  одягу  була  со
рочка. На початку ХХ ст. її шили здебільшого 
з  вибіленого  домотканого  полотна:  «Виткали 
да  його  парили  окропом,  да  прачем  били,  да 
таке вибелювали. А тодє на речку да тодє об 
камень  ще,  отако,  джвогали,  [били,  кидали], 
його»  [МЗІ].  З  кінця ХІХ  ст.  в  с.  Бехи  по

ширюється фабричне полотно (перкаль). Його 
використовували для пошиття верхньої части
ни сорочки (станка) або рукавів.

Як і здебільшого по Україні, у с. Бехи со
рочки  шили  з  двох  полотнищ  («пулок»).  За 
особливостями крою та якістю тканини виро
би умовно поділяємо на такі типи: суцільно
кроєна з поликами («полотняна»);  суцільно
кроєна  з  «ґесткою»  («додолна»);  сорочка  з 
пришитим низом («станкова»); «білокрилка» 
(«сорочка  з  рукавами»,  «сорочка  з  б’єлими 
рукавами»). Такі ж типи сорочок побутували 
в  інших  шляхетських  селах  Коростенщини, 
про що зазначав у 20х роках ХХ ст. К. Чер
вяк, дослідивши села Ходаки, Купеч і Кален
ське [15, с. 15].

Крій першого  типу  сорочки був  характер
ний для всього Правобережного Полісся  [11, 
с.  20].  При  її  виготовлені  використовували 
прямокутні  плечові  вставки  («наплєчник»), 
вони з’єднували задню та передню пілку: верх
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нім  краєм  пришивалися  до  комірця,  а  ниж
нім – до верхньої частини рукава; посередині 
був пазушний розріз. Така сорочка з поликами 
мала посередині пазушний розріз. 

Наприкінці ХІХ ст. в с. Бехи поширилися 
сорочки на кокетці  («ґестці»). На відміну від 
першого  типу,  у  цих  виробах,  замість  встав
ки, було поперечне полотнище («наплєчник»). 
Характерним для сорочки«ґестки» був круг
лий  виріз  із  коміром.  Сорочки  такого  крою 
були  поширені  й  у  довколишніх  шляхетських 
селах  (Ходаки,  Сингаї,  Дідковичі,  Бовсуни, 
Чоповичі) [13, с. 78]. Таку варіативність крою 
дослідники  пов’язують  з  поширенням  міської 
моди на селі [1, с. 140]. 

Оглянувши бехівські сорочки кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. та опитавши респондентів, за
уважимо,  що  для  пошиття  суцільнокроєної 
сорочки  з  кокеткою  використовували  тільки 
перкаль: «Додолна вся перкальова» [БОА]. 

Станкову  сорочку  виготовляли  з  полотна 
різної  якості:  верхня  частина  («станок»)  була 
з  перкалю,  а  нижня  («потточка»)  –  з  домо
тканого  полотна.  «Білокрилку»  виготовляли 
з  домо тканого  й  купованого  полотна:  основу 
шили з  льняного,  а  рукава, наплічник  і  комі
рець – з перкалю: «На плечах і рукава – біле, 
комірець і, отако, пришивалося» [БКІ]. 

На  виникнення  в  с.  Бехи  описаних  типів 
сорочок уплинуло, на нашу думку, поширення 
в  сільському  середовищі  тканин  фабричного 
виробництва. 

На Правобережному Поліссі, як і скрізь на 
Правобережжі,  сорочки  шили  з  коміром  [2, 
с.  155].  Бехівські  сорочки,  як  і  в  інших  шля
хетських  селах,  мали  широкий  відкладний 
комір,  прикрашений  вишивкою:  «З  лежачим 
кумніром – в нас усе лежачиє були, лежачиє, 
ще тут нашитиє» [БОА]. Побутування такого 
широкого відкладного коміра в місцевості де
які  дослідники  пояснюють  впливом  поляків, 
оскільки для східнослов’янських народів зага
лом був характерний вузький стоячий комір [5, 
с. 23]. Також цей комір побутував на Західно
му Поліссі та у шляхетських селах Середнього 
Полісся [11, с. 31]. Зазвичай відкладний комір 

бехівчани прикрашали вишивкою і мереживом 
(«карунками»):  «Кумнєр  вейми  хороше  пона
шиватий,  кути  вейми  понашиватиє»  [БНХ]. 
Використання таких елементів декору, на нашу 
думку, було запозичене місцевою шляхтою від 
міщанкупців,  адже  обов’язковим  атрибутом 
жіночого купецького костюма був білий мере
жевний комір [3, с. 105]. 

При  огляді  жіночих  сорочок  досліджува
ного  села  увагу  привертає  їхнє  декорування, 
воно є спільним для всіх шляхетських сіл ре
гіону. Основною відмінною рисою між «шля
хетською»  і  «мужицькою»  сорочкою  було 
оздоблення  низу  рукава  смужкою,  витканою 
перебійною технікою. Схожі за декоруванням 
сорочки  побутували  в  Любомському  районі 
Волинської  області  та  Дубровицькому  райо
ні Рівненської області  [11,  с. 22]. Таке розмі
щення  нарукавної  вишивки  є  спільною  особ
ливістю з литовськими сорочками [7, с. 126]. 
Зокрема, Л. Пономар вважає, що нижньона
рукавне  розміщення  оздоблення  поширилось 
як  результат  перейняття  литовської  культури 
місцевою  шляхтою  [10,  с.  155].  Відповідно 
й  культурні  взаємовпливи  спостерігаємо  й  у 
с. Бехи, населення якого отримало землю саме 
від литовських князів. 

Починаючи з 20х років ХХ ст.  бехівча
ни почали вишивати сорочки хрестиком. За
звичай,  орнаментували  наплічники,  верхню 
частину  рукава  й  маніжку:  «Це  старинниє 
сорочки, то не вишивали вже рукава, як вже 
в моїх лєтах, то вишивали. А це з наплєчни
ками вишитими, а там – посне, а тут виши
тиє  наплєчники  і  кумнір  вишитий»  [БГФ]. 
Крім вишивки, низ наплічника й верх рукава 
оздоблювали  вертикальними  застроченими 
закладками та дрібними зборками («бублє»): 
«Це закладки називаюця “коло бубльов”, це 
шоб  кращей  було»  [БНХ].  На  призбирува
ний внизу рукав спочатку нашивали вишиту 
смужку з перкалю («минькет»), потім оборку 
(«фальбон»)  і  мереживо  («карунок»):  «Зби
ралося,  шо  на  резиночці,  а  отут  вишивався 
узор такий узенький, а до нього пришивався 
знову оборка із круживом» [БКІ]. 
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З кінця 30х років ХХ ст. бехівчани поча
ли носити сорочку«ґестку» без коміра з ква
дратним  навколошийним  вирізом  та  рослин
ним  орнаментом  («ґестка»,  або  «українка»): 
«“Українки” були полностю вишитиє. Да туто 
нашите кругом – наплечники нашитиє, рукава 
нашитиє і манєжка нашита» [МЗІ].

Низ  жіночої  сорочки  (подолок),  який 
обов’язково  виглядав  зпід  спідниці,  оздоб
лювали  орнаментальною  тканою  смужкою  в 
переклад  з  узорами  «пальчики»,  «кулачки», 
«кривуля», «карака», «зуби», а також оборка
ми або мереживом унизу: «...сорочки тут такиє 
були з тим батістом да з перекладами, да з на
шиваннєм. Отут, знизу, отакиє переклади хо
рошиє чи “в пальчики”, чи “в рози” – не знаю. 
Я знаю, шо в мене єден був перебор, то його 
нема  –  забрали,  то  “проскорка”  називалась, 
а цих не знаю – позабувала» [БГФ]. Прикра
шання низу сорочки є етноспецифічною рисою 
Середнього Полісся [11, с. 22]. Звичай оздоб
лювати  подолок  у  селі  зберігався,  незалежно 
від  використання  одягу  (буденного  чи  свят
кового),  до  середини  ХХ  ст.:  «Обов’язково 
вишитий подолок, це  така  святошня  сорочка. 
А  як  нє,  до  хоть  якусь  тєсьомку  пришивали 
внизу» [БКІ].

Дослідниками зафіксовано, що довгі, май
же до колін, чоловічі сорочки з поликами про
довжували носити ще в кінці ХІХ ст., зокрема 
А. Перштейн зазначає: «Що вони всі, [бехів
ці],  носять  просте,  власного  виробництва  на
родне платтє, [сорочку]» [8]. Оскільки ці со
рочки носили навипуск, то  їх низ обов’язково 
оздоблювали. Здебільшого декором слугували 
ткані  смужки  червоного  кольору  [15,  с.  16]. 
У селі на початку ХХ ст. святкові чоловічі со
рочки з «ґесткою» почали шити переважно з 
фабричної  тканини («толстовка»): «Була  тов
стовка, ше, певне, в мого батька десь валяєця. 
Із вільвету пошито, шо отут, на ґестці, – ко
кетка, це ззаду,  і зпереду тоже кокетка,  і до 
неї  уже  такими  складками  пришито,  і  на  по
єсі такими складками – це товстовка» [БКІ]. 
Ці сорочки мали посередині і збоку пазушний 
розріз,  який  застібався  на  скляні  ґудзики, 

маніжку декорували двома або трьома верти
кальними закладками. Вузький стоячий комі
рець сорочки й манжети здебільшого кроїли з 
перкалю. 

До середни ХХ ст., зокрема й у післявоєнні 
роки, у селі чоловіки носили сорочки з домотка
ного льняного полотна: «З льону сорочки, ста
ринниє, це вже після війни, а до війни, то було з 
матерії» [БКІ]. За кроєм ці сорочки мог ли бути 
як із стоячим комірцем, так і без нього, манжети 
також виготовляли з домотканого полотна: «Це 
комірі мінялися, а так – станок переважно було, 
[як толстовка], тут – на манжети защі палося на 
руках» [БКІ]. Сорочки одягали в будні, тому їх 
не оздоблювали. Святкові льняні сорочки також 
носили поверх штанів, підперізуючись крайкою 
або ременем: «Така зверху була сорочка, тодє – 
поясом наверх. Такий пояс, як воровочка, шов
ковенький, скручененький, а там – китица така 
і  з  другого  боку  китица,  да  це  зав’язаний.  Да 
вейми  вже  хороше,  було  такий  стройний  хло
пец» [БНХ]. Комірець, маніжку, манжети со
рочки декорували вишивкою.

Поясний одяг. Найдавнішим типом жіно
чого поясного одягу, який продовжував побу
тувати  в  досліджуваному  селі  ще  на  початку 
ХХ ст., була запаска. Однопілкові вовняні за
паски  були  прямокутної  форми,  кріпилися  на 
поясі  за  допомогою  пришитих  зав’язок  («то
рочки»).  Жінки  оздоблювали  запаски  одно
тонними  чи  орнаментованими  горизонталь
ними смужками («переклади»): «Да запаски з 
узором; ромбики такиє разниє. Як килім, так 
і запаска, вони з такого тчуца, як килім, і таке 
всяке на  їх»  [ЗКІ].  Інформатори повідомили, 
що  запаску  одягали  в  комплексі  з  вовняною 
спідницеюлітником:  «Оце  складе  баба  лєт
ника  з  фальбонами,  [оборки],  і  обизатєльно 
тре,  шоб  оца  запаска  була  спереду»  [БНХ]. 
Водночас К. Червяк зауважує, що наприкінці 
ХІХ ст.  в місцевості  побутував  інший  спосіб 
носіння  запаски:  «Старі  шляхтянки  ще  й  за
раз ходять у свитах і пам’ятають ті не дуже то 
й давні  часи, коли деякі шляхтянки ходили у 
звичайних  сорочках,  до  яких  спереду  і  ззаду 
було прив’язано запаски» [14, с. 16].
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* Світлини М. Беха.

Спідниця «з фальбонами». 40–50-ті рр. ХХ ст.

Шерстяна запаска.  
Початок ХХ ст.

Станкова сорочка з 
відкладним коміром.  
20–30-ті рр. ХХ ст.

Сорочка-«ґестка». 
50–60-ті рр. ХХ ст.

Фартухи з фабричної тканини, прикрашені  «карунками».  
40–50-ті рр. ХХ ст. 

Кожух.  
60–70-ті рр. ХХ ст.
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Важливою  складовою  жіночого  костюма 
був  фартух.  Як  і  запаски,  фартух  належить 
до  незшитого  поясного  одягу,  матеріалом 
для  виготовлення  якого  спочатку  слугувала 
шерсть: «Запаска, як тей фартух, тики із вов
ни, шерсть» [МЗІ]. На початку ХХ ст. в селі 
фартухи  почали  виготовляти  з  домотканого 
полотна та фабричної тканини. Власноруч по
шиті  білі  льняні  фартухи  оздоблювали  знизу 
двома  або  трьома  чорночервоними  горизон
тальними смужками, геометричним або геоме
тризованим орнаментом («зубі», «ланцюжок», 
«клинчики»  –  ромб  усередині,  «рогата  квет
ка», «повна кветка») [4, с. 82]. Більш пошире
ними в с. Бехи були різнокольорові фартухи з 
фабричної тканини, які серед місцевої шляхти 
побутували  із  середини ХІХ ст.  [12,  с. 320]. 
Оздоблювали  вироби  однією  або  двома  чор
ними смужками оксамиту («манчестер») і ме
реживом, нашивали їх знизу. Фартухи з фаб
ричної  тканини  були  невід’ємною  складовою 
комплексу із спідницею у «фальобони»: «Оце 
ше  до  війни  шилося,  бо  я  пам’ятаю,  були  ви
бори, до моя мама одєла сподницу з фальбона
ми – таке круживо чорне, низом. А фартух із 
хустки зробила, у квіти, такий чорний – чорни 
із блискучими полосами була матерія. Такі кві
ти да кружево чорне два ряди, да вже мама моя 
одєла»  [БКІ].  У  сусідніх  селах  (Васьковичі, 
Дідковичі)  виготовляли  інші  фартухи  –  білі 
перкалеві фартухи оздоблювали вишивкою та 
мереживом: «З перкалю, вишивали полоси да 
пришивали, і туди кружево – у спод, да такиє 
фартухи» [БГФ]. 

Наприкінці  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.  в 
с. Бехи найпоширенішим типом жіночого по
ясного одягу була спідниця. Матеріалом для її 
виготовлення  слугувала  домоткана  льняна  та 
вовняна  тканина,  а  також купована – сатин, 
атлас,  ситець.  Як  свідчать  респонденти,  по
всякденні  спідниці  здебільшого  були  чорного 
кольору:  «А  вдома  в  таких  ходили,  я  он  ви
несла недавно в комору, бо я склала, [одягла], 
була  сорочку  і  думаю,  [що]  ту  сподницу одє
ну... Сатінова, чорна. В мене їх є знаєш скоко? 
Сєм чи восєм» [БНХ]. Зауважимо, що полот

няні спідниці («сподници») серед населення не 
були  поширені,  лише  інколи  їх  шили  для  по
всякденного використання: «З полотна навіть 
сподници шили, а не було краски, не було не
чого. Я і Захарова Катя ходили у Васьковичи, 
да  там  чорна  земля  була,  “ношку”  тоє  землє 
перли додому да розводили вже, не  знаю,  як 
ми робили, як уже мати робили. Сподница по
лотняна до ту землю отуди, варалася краска» 
[ЧГФ]. Дослідник К. Червяк зафіксував, що 
в  сусідньому  с.  Ходаки  полотняні  спідниці 
(«робоча  спідниця»)  входили  в повсякденний 
гардероб [15, с. 15]. 

У  кінці  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.  на 
Право бережному Поліссі широко побутували 
вовняні спідницілітники («лєтник») [9, с. 38]. 
Серед бехівців поширеними були червоні літ
ники,  переткані  поперечними  й  поздовжніми 
чорними смужками «в клєтку» або поздовжні
ми різнокольоровими: «Лєтники, до церкви в 
їх ішли, хорошиє такиє, оце фарба всяка така 
хороша,  а  тодє  полоски  такиє,  полоски  и  по
лоски такиє, і це “лєтник” називаєца» [ДГФ]. 
Верхню частину спідниці, у поясі («кумнєр»), 
призбирували у дрібні складки: «Да, лєтники 
такиє, шерстяниє, де й до церкви ходили в їх, 
в складочки складут, а воно таке хорошеньке, 
як гармошечка» [БНІ]. Низ літника оздоблю
вали  чорною  смужкою  плисової  тканини  або 
оборкою: «Оце складе баба лєтника з фальбо
нами, [оборками]» [БНХ].

Спідниці  з  фабричних  тканин  побутува
ли  серед  околичної  шляхти  з  другої  полови
ни  ХІХ  ст.  [12,  с.  319].  Характерними  для 
с. Бехи, як і для інших шляхетських сіл, були 
широкі спідниці з оборками («фальбонами») та 
пришитим  у  талії  поясом  («кумнєр»):  «Спод
ница із фальбонами була широка, як оце в Бе
хах носят, ото стариє, – в штири полки, широ
ка сподница» [БНІ]. Як зауважує К. Червяк, 
«фальбони»  на  спідницях  були  ознакою  на
лежності  до  шляхти:  «Чого  ми  не  знайдемо 
на  спідницях дівчат  селянок  із  села Новаків. 
Ходаківські дівчата сміються  із новаківських 
дівчат,  які  замість  фальбонів  нашивають  на 
спідниці, червоні, зелені та інші стьожки» [15, 
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с. 16]. Крім оборок, спідниці оздоблювали ме
реживом («карунки») чорного кольору, смуга
ми  оксамиту  («манчестер»).  Проаналізував
ши власний зібраний матеріал у селі, можемо 
констатувати, що на початку ХХ ст. були по
ширені спідниці із сатину, оксамиту, шовку та 
купованої шерсті,  за фасоном – «у складки» 
й без оборок: «А то ж такиє шили сподници, 
шо складочки робили, така, без фальбон уже, 
але тут – заруб’яне, а тут – складочки три або 
й дьве, тоже така була широка. А то такиє ще 
робили,  шо  отако  складали;  отак  складали  і 
так складали, а тут лєнти такиє застягувались, 
тоже вейми було хороше» [БНІ].

До  поясного  чоловічого  одягу  належать 
штани,  пошиті  з  домотканого  полотна  або 
сукна:  «З  полотна  шили.  Полотняниє  штани 
да в глею покрасили, там глей у березі був, да 
ольхових  бубок  наварим,  да  перш  у  ольхов  є 
бубки, а тодє розколотит да в тей глей» [БГФ]. 

Традиційні  полотняні  штани  виготовля
ли  з  вузькими  холошами  та  пришитим  поясом 
(«кумніром»). Уже на початку ХХ ст. в с. Бехи 
популярними стають штани фабричного вироб
ництва: «Куп’яли штани, проте готовиє» [БНХ].

Нагрудний одяг. На  початку  ХХ  ст.  в 
с. Бехи нагрудний жіночий одяг був представ
лений  блузками  («кошуля»):  «Кошулі  такиє 
шили, всяка матерія – то чорне, то в кветочки, 
а то таке» [ЧГФ]. Крій «кошулі» був подібний 
до  сорочки«ґестки»  з  коміром,  але  щільно 
приталений до стану. Такий фасон блузки мав 
підкреслювати пишність спідниці. Застібками 
на  блузці  слугували  скляні  ґудзики.  У  сусід
ньому  с.  Дідковичі,  крім  «кошуль»блузок, 
виготовляли «кохти» без переднього розрізу: 
«Кохти шили так, як светер – закритиє, толь
ко  шо  із  короткими,  із  довгими  рукавами,  із 
кумнерами  шили  собе,  да  так  кумнір  був  ле
жаченький  такий»  [БНХ].  Серед  населення 
с. Бехи також були відомі «кохти»,  але пере
важно  носили  «кошулі»блузки:  «То  кошуля 
спеціальна,  на  гузіках  така,  по  колишньому, 
а светри вже потом купували» [ДГФ].

Верхній одяг. Традиційним верхнім жіно
чим і чоловічім одягом у досліджуваному селі 

була свита: «Носили свити, були свити, вже, як 
мосно, великий мороз, до їх удевають. В мене 
було  дьвє  світі.  Єдна  була  така  хороша,  така 
темна, а друга була сєрейша свита, то шерсть 
настояща, таке тепле» [БНХ]. Опираючись на 
власні польові матеріали, зауважимо, що сви
та,  як повсякденний одяг, побутувала  в кінці 
ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.:  «Було,  та  це  ше 
давно, я знаю, шо в батька була свита така ше 
довга, й ше тут витабунки такиє, і ше крайки 
були такиє, заперезувались, те вже тепла оде
жа була» [БОА].

Ще  одним  видом  верхнього  одягу,  який 
побутував у с. Бехи до початку ХХ ст., були 
каптани.  Зокрема,  серед  жіноцтва  місцевої 
шляхти були популярні чорні, червоні  і зелені 
атласні  каптани  [15,  с.  16].  Найпоширеніший 
фасон  каптанів  –  з  прямою  спинкою,  широ
ким коміром з лацканами та складками в талії 
(«фанди»). Низ рукава оздоблювали чорним і 
зеленим  оксамитом  («зуби»,  «лапки»),  обво
дили зеленою «застежкою». Такому ж декору 
піддавали  подолок,  комір,  лацкани  і  поли  [4, 
с. 57]. Зимові чоловічі й жіночі каптани («лисі» 
й «хутро») шили із чорного сукна й утеплюва
ли хутром або ватою [15, с.  17]. «Лисі» мали 
широкий  відкладний  комір  з  хутра  лисиці, 
низ  рукавів,  поли  й  подолок  обшивали  овчи
ною. Зауважимо, що каптани були купованим 
одягом. Через їхню дороговизну не всі селяни 
мали  можливість  покупки,  натомість  носили 
вишиту  заполоччю  свиту  [12,  c.  320].  При
мітно, що описані види верхнього одягу були в 
регіоні ознакою соціальної  ієрархії. Після по
ширення  цього  одягу  й  серед  простих  селян, 
дослідники  на  початку  ХХ  ст.  зафіксували, 
що на каптани «звелася мода» [4, с. 565].

На зміну каптанам у с. Бехи поширюють
ся нові види жіночого верхнього одягу – «ка
поти»  («сачок»)  й  «капотки».  «Капоти»  за 
довжиною  були  дещо  нижче  пояса,  з  ватною 
підшивкою, мали приталений силует, ззаду – 
розширені  складками  («фандами»):  «Шили 
капоти  –  це  “з  фандами”  капота  казали... 
Якиєсь фанди чеп’яли там, отако складалося, 
іззаду такиє фанди робили. З фандами носили 
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баби» [БНІ]. Матеріалом для її пошиття слу
гували фабричні  тканини – сатин,  атлас,  ку
пована шерсть. «Капоти» прикрашали смуж
ками  оксамиту  («манчестер»)  по  боках  і  на 
манжетах:  «Обше,  таке  воно  “майшестрове” 
називаєца, чорне, майшенстрове таке, полоска 
така  чорна  туто,  до  ше  в  мене  така  капота  в 
скрині валяєця» [БНХ]. Респондентам відома 
й  інша назва цього одягу – «сачок»: «Сачки 
є в мене суконнє, це таке капота за фандами 
колись були»  [ЧГФ]; «побеховськи – капо
та,  а нє – “сачок” якось казали»  [БОА]. Як 
засвідчують  наші  польові  дослідження,  «ка
пота» входила до комплексу жіночого вбрання 
протягом першої половини ХХ ст.: «Стройниє 
вейми були люди, особенно з фальбонами циє 
сподници всякиє, фартухи і тиє капотки такиє 
тоненькиє» [БОА]; «ше я гуляла, до ше такиє 
були капотки колишніє. Ми, як гуляли, до ше 
в нас все колишнє було» [БКЗ].

У теплі дні жінки одягали «капотку» («літ
ню капоту») такого ж крою, як «капота», без 
утепленої  підкладки:  «Шили  такиє  капот
ки  тоненькиє,  це  вже  жонки,  до  вейми  були 
стройниє, а дальше тут каруночки чорненькиє 
пришивалися» [БОА]. 

У досліджуваний період основним верхнім 
одягом чоловіків,  як  зауважує В. Кравченко, 
також була свита: «Особий местный крой су
конной  верхней  осенней  и  зимней  одежи.  До 
сих пор мужская одежа» [4, с. 139]. Про побу
тування цього верхнього одягу повідомляють і 
наші респонденти. 

У  теплий  сезон  чоловіки  одягали  суконні 
піджаки:  «Пінчак,  до  це  хлопчаче.  “Пінчак” 
казали, не “піджак”, а “пінчак”. А вже жоно
че, до це капота» [БНІ]. Піджаки слугували й 
додатковим утепленням узимку, їх одягали під 
свиту чи кожух. 

У  досліджуваній  місцевості  жіночі  й  чо
ловічі  кожухи  виготовляли  білого,  червоного, 
коричневого й чорного кольорів. Проаналізу
вавши власний фактологічний матеріал, визна
чаємо, що на початку ХХ ст. найпоширеніши
ми були короткі кожухи з підкрійною спинкою 
та дрібними складками на талії: «Кожухи ше 

були такиє – з фандами, вейми хорошиє. Вже 
до  церкви  люди  ходили,  але  це  вже  колись 
давнодавно  було...  Получаєца,  вони  такиє 
расниє  пошитиє,  такиє  якиєсь  фальбони  вже 
були, токи, шо вже вейми расний тей кожух» 
[БОА].  Такий  вид  кожухів  носили  не  тільки 
в досліджуваному селі,  а й у північних райо
нах  Житомирської  області  [13,  с.  80].  Також 
у  с.  Бехи  побутували  довгі  тулубні  кожухи  з 
прямою  спинкою:  «Оце  з  баранячоє  шкури, 
але  кустарним  методом  виробляли,  то  такий 
кожух довгий, тулупи такі довгі були, шо і руки 
не згорнеш» [МЗІ]. Кожухи здебільшого на
лежали до комплексу чоловічого одягу: «В нас 
переважно  капоти  були,  переважно  утеплені, 
на ваті» [БКІ]. Зауважимо, що в Україні ко
жухи вважалися дорогим одягом, зокрема, не 
всі бехівчани мали їх у своєму гардеробі: «Не 
було кожуха в хазяйстві,  я не бачила,  як моє 
були батьки» [БНХ]. 

Головні убори. Основним жіночим голов
ним  убором  була  хустка.  Дослідник  регіону 
А.  Потаповський  зазначає,  що  в  середині 
ХІХ  ст.  шляхтянки  пов’язували  голову  хуст
кою, а не наміткою [12, с. 319]. Водночас наші 
респонденти свідчать, що в селі жіноцтво носи
ло й намітку: «Колись баби ходили в нам’єтци, 
це вельми давняшнє, виткане на низу таке – це 
нам’єтка» [МЗІ]. На початку ХХ ст. бехівські 
жінки пов’язували голову способом «в молоди
цю»: волосся закручували на кібалку, зробле
ну з льняної пряжі, потім її обвивали навколо 
голови,  поверх  –  «чепец»,  потім  зав’язували 
хустку. Замість «чепця»  інколи використову
вати  додаткову  хустку:  «Туди  треба  ше  льон 
брат да половинку [волосся] осюди, а тодє – 
туди да тут крутит, а те – стуль, до тодє вже 
зав’яжу перш хустку, а дальше, по цой хустци, 
ше хустку, вже така хороша молодица» [БКЗ]. 
Зауважимо, що до 50х років ХХ ст. під час 
весілля  молоду  пов’язували  тільки  способом 
«в молодицю».

З 30х років ХХ ст. поширюються способи 
зав’язування хустки «під бороду» або назад –  
«в бабку». При таких убраннях голови волос
ся закручували на потилиці в «ковпак»: «А в 
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нас тут, на нашому боці, тих молодиць не було. 
Моє мати, баба зв’яжуть “бабку”, то називаєца, 
як назад, а такто – пуд бороду, де й ходили» 
[БНХ].  Молоді  незаміжні  дівчата  заплітали 
одну або дві коси, рідко – волосся спадало на 
спину, інколи прикрашали голову вінком: «Ну, 
в дьве запліталися, дивлячись, які коси були. 
Я дьві заплітала, а то віночком заплітали по
тім,  починали  звідци  і  по  трошку  добавляли, 
коски “віночком” казали» [БКІ].

Поширеним  головним  убором  серед  чо
ловіків  були  шапки  з  овчини:  «Носили  сиві 
шапки,  невисокі,  а  селяни  –  чорні,  високі» 
[12,  с.  319].  Улітку  носили  брилі  –  широкі 
капелюхи,  виплетені  із  житньої  соломи.  На 
початку ХХ ст. почали носити куповані каш
кети  та  власноруч  пошиті  суконні  картузи  з 
козирком. На межі ХІХ–ХХ ст. поширеною 
була  чоловічі  зачіска  «под  макотру»:  волося 
підрізали  по  кругу  голови,  залишаючи  дов
шим на маківці. У першій половині ХХ ст. у 
шляхетських  селах  популярною  була  зачіска 
містян «под польку» [1, с. 144].

Щодо  бороди  і  вусів  поліських  селян  до
слідник  А.  Потаповський  зазначає:  «Одні 
“бриють”,  другі  підстригають,  а  старі  лиша
ють. Шляхтичі бороду й вуса “бриють” всі, без 
виключення»  [12,  с.  319].  Проаналізувавши 
зібрані  в  досліджуваному  селі  фотоматеріали 
початку ХХ ст., ми встановили, що чоловіки 
голили  вуса  й  бороду,  старі  чоловіки  носили 
підстрижену борідку. 

Взуття. У кінці ХІХ ст. повсякденним чо
ловічим і жіночим взуттям були липові постоли 
прямого плетіння. Плетене з лика дерев взуття 
на території Полісся побутувало довше, ніж в 
інших областях України та Білорусії [6, с. 339]. 
З 30х років ХХ ст. серед бехівчан стають по
пулярними  резинові  калоші  –  «чуні».  Їх  ви
готовляли місцеві майстри: «Воно тяжке таке, 
шо корито, настояще корито,  але тут заверне 
трохи  і  тут заверне, да всадит ногу,  туто по
скреплює і ззаду, да всуне ногу, да це й ходи
ли так в скатах, не пропадав скат неде, з ска
та шили взуваннє. А там уже стали, дальше, 
з камор чуні клеїт, то вже в чунях ходили, то 

вже  чуні  легкиє  були»  [БКЗ].  Чуні  взували 
на  шерстяні  валянки,  рідше  –  на  босу  ногу: 
«Літом – босі, а вже зимою – якісь валянки 
да ці чуні»  [БКІ]. Попри швидке поширення 
резинових калош, населення села до середини 
минулого  століття  продовжувало  носити  по
столи:  «Ходили,  такиє  деди  ходили,  а  моло
диє  не  ходили  в  постолах,  в  нас  чуні  якиєсь 
клєїли, да в чунях ходили. Батько моє ходили, 
а ми – нє» [БОА]. Зокрема, для зручності по
столи взували під час жнив: «А постоли стали 
токи  на  стерну  взуват,  як  іде  жито  жать,  чи 
там пожнут да тре в’язат, до в постолях ноги 
не потєют і вже вельми добре м’яко, і не колєца 
[стерня], тодє онучами вже обмотували литки, 
шоб не колоти» [МЗІ].

З другої половини ХІХ ст. околична шляхта 
взувала шкіряне взуття, зокрема жінки носили 
сап’янові червоні й жовті чоботи [12, с. 319]. На 
початку  ХХ  ст.  місцевими  майстрами  трохи 
були змінені моделі взуття. Для чоловіків шили 
чорні  шкіряні,  довгі,  майже  до  колін,  чоботи: 
«Батько мой резали телята да вироб’яв шкури 
сам,  да  шили  вже  й  чоботи.  В  сусєдстві  шив 
єден  чолов’єк,  два  шило  аж»  [ЧГФ].  Жінки 
носили чоботи й черевики на підборах («кнап
лях»): «Як моє мати пошли замуж, ше давно, 
до дєд пошив черевики чи з шнурками, чи тут 
таке, якесьо, закладалося, – не знаю, ше й на 
кнаплях тиє черевики» [БКІ].

Пояс.  Невід’ємним  компонентом  як  жі
ночого,  так  і  чоловічого  комплексу  одягу  був 
пояс. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
в с. Бехи, як  і по всій території України, тка
ли  шерстяні  різнокольорові  пояси  (крайки) 
з  китицями  на  кінцях.  Цими  виробами  під
перезували  свити,  кожухи  і  чоловічі  сорочки: 
«Крайка. Оце було свити скрозь, ткали сукно 
таке да шили свити – називалася “свита”, як 
“платтє”,  отут – расне,  а  тодє поверху край
кою. Да такиє крайки ткали, завтовшки тоже 
з  такого  тоненькоготоненького  шерстяного, 
самиє прали і ткали. Завширки – як пояс, за
перезувались, а тут тоже такий бант в’єсив, на 
крайках такиє ше тиє китички, да вже вейми 
хороше  було»  [БНІ].  Також  місцеві  чолові

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



75

Трибуна молодого дослідника

ки  використовували  скручені  круглі  шкіряні 
(«очкур») та шерстяні пояси: «Такий пояс,  як 
воровочка  –  шовковенький,  скручененький, 
а там – китица така і з другого боку китица, 
да це зав’язаний» [БНІ].

Опрацювавши  матеріали  дослідників 
регіо ну й проаналізувавши власний польовий 
фактаж, зібраний у с. Бехи, можемо охаракте
ризувати традиційне жіноче й чоловіче вбран
ня кінця ХІХ – початку ХХ ст. Обов’язковим 
компонентом  жіночого  костюма  була  сорочка 
на кокетці із широким відкладним коміром – 
суцільнокроєної або з пришитим низом; оздоб
леними  здебільшого  були  низ  рукава,  комір, 
маніжка  й  подолок.  Поясний  одяг  представ
лений  домотканими  вовняними  спідницями
літниками,  спідницями  з  купованої  тканини, 
декорованими  оборками  та  мереживом,  за
пасками та фартухами. Як нагрудний одяг по
бутували  блузки«кошулі».  Верхній  жіночий 
одяг – це кожухи, свити з доморобного сукна, 
атласні  каптани  та  «капоти».  Головний  убір 
жінок складав комплекс  із кількох елементів: 
кібалка, чепець, одна чи дві хустки. До жіно
чого взуття належали постоли, «чуні», шкіряні 
чоботи й черевики. 

Бехівський  чоловічий  костюм  складався  з 
льняної  сорочки  чи  «толстовки»,  полотняних 
або суконних штанів та пояса. В осіньозимо
вий період чоловіки одягали суконний піджак, 
свиту,  кожух  чи  утеплений  каптан  («хутро»). 
Головним убором у холодний сезон була неви
сока  шапка  з  овчини.  Зауважимо,  що  комп
лекс чоловічого одягу, на відміну від жіночого, 
довше зберігав традиційні ознаки. 

Більшість складових жіночого й чоловічого 
одягу досліджуваного села в зазначений пері
од відображають регіональні особливості Се
реднього Полісся. 

Водночас аналіз окремих елементів одягу 
свідчить  про  міжетнічні  контакти  бехівської 
шляхти з поляками (широкий відкладний ко
мір)  та  литовцями  (розміщення  нарукавної 
вишивки).  Соціальна  стратифікація  бехів
ської  шляхти  особливо  проявлялася  у  виго
товленні  одягу  з  дорогих,  не  доступних  се
лянам,  адамашкових  або  атласних  тканин, 
зокрема  спідниці  з  «фальбонами»,  каптани, 
«капоти»,  куповані  хустки.  Також  швид
ке  проникнення  в  побут  околичної  шляхти 
містечкової  та  міської  культури  вплинуло  на 
оздоб лення одягу.
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НАРОДНА ЕТІОЛОГІЯ ДИТЯЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ

Дзвенислава Ганус
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У статті на основі польових етнографічних матеріалів із сіл українськопольського пограниччя розглянуто причи
ни виникнення найпоширеніших дитячих захворювань. Проаналізовано заборони, що стосувалися поведінки вагіт
ної та впливали на вроджені фізіологічні й розумові відхилення немовляти. Описано магічні способи «пороблення» 
та уявлення про персоніфікацію хвороби (безсоння, уроки, епілепсія). 

Ключові слова: дитина, українськопольське пограниччя, хвороби, заборони, вагітна жінка, безсоння, епілеп
сія, родимі плями.

В статье на основе полевых этнографических материалов из сел украинскопольского пограничья рассмотрены 
причины возникновения распространенных детских заболеваний. Проанализированы запреты, касающиеся поведе
ния беременной и влияющие на врожденные физиологические и умственные отклонения младенца. Описаны маги
ческие способы «порчи» и представление о персонификации болезни (бессонница, сглаз, эпилепсия). 

Ключевые слова: ребенок, украинскопольское пограничье, болезни, запреты, беременная женщина, бессонни
ца, эпилепсия, родимые пятна.

The article, based on field ethnographic materials from the villages of UkrainianPolish borderland, considers the reasons 
of origins of the general, most widespread childhood diseases. It also analyses the prohibitions, which concerned the behavior of 
an expectant mother and influenced the innate physiological blemishes and obliquities of an infant. The authoress also describes 
magical ways of harm-doing and conceptions on personifying a disease (e.g., insomnia, the evil eye, epilepsy).

Keywords: infant, UkrainianPolish borderland, diseases, prohibitions, pregnant woman, insomnia, epilepsy, birthmarks.

Невід’ємною  складовою  етнокультури 
українців  є  народна  педіатрія,  у  якій  поміт
не місце займають народні методи лікування. 
Нерозуміння  фізіологічних  процесів  в  орга
нізмі,  недостатній  рівень  розвитку  медици
ни  були  основними  чинниками  поширення 
магічних  засобів.  Відповідно  в  поглядах  на 
причини  виникнення  дитячих  хвороб  пере
важав  ірраціональний  аспект.  Світоглядну 
основу етіології становили релігійномістичні 
уявлення про хворобу як результат дії різних 
надприродних  сил  –  духів,  нечистої  сили, 
людей, наділених надприродними властивос
тями [17, с. 19]. 

Вивчаючи  народну  медицину,  окремі  до
слідники здійснювали класифікацію основних 
причин  виникнення  хвороб,  у  контексті  якої 
розглядали дитячі захворювання. Так, В. До
маницький розрізняв хвороби «зверхні» (опік, 
нарив, пристріт) і внутрішні (вроки, лихоман
ка,  пошесні  хвороби)  [22,  с.  102].  М.  Висо
цький, описуючи причини виникнення хвороб, 

поділяв їх на природні, зрозумілі народу, і над
природні, виникнення яких незрозуміле й час
то оточене таємницею [19, с. 24].

На  дві  категорії  класифікує  хвороби 
З. Болтарович. До першої належать захворю
вання, що мають реальну основу, а саме: про
студа,  хвороби  шлунковокишкового  тракту, 
різні  рани,  опіки  тощо.  Другу  групу  склали 
хвороби, що мали демонологічне походження, 
зв’язок  з  явищами  природи,  зокрема психічні 
захворювання,  ослаблення  організму,  головні 
болі, епідемічні хвороби [17, с. 19–29].

Докладний  поділ  захворювань  здійснила 
Г. Кабакова, запропонувавши розділити їх на 
хвороби, пов’язані з порушенням заборон; за
хворювання,  що  мають  раціональне  пояснен
ня; хвороби наслані («зроблені»); хвороби, що 
виникають  через  контакт  із  нечистою  силою 
[23, с. 40–42].

Джерельну базу запропонованої публікації 
становлять  польові  матеріали,  зафіксовані  на 
території  українськопольського  пограниччя, 
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до  складу  якого  входять  такі  історикоетно
графічні райони, як Західне Полісся, Волинь, 
Надсяння, Бойківщина та Лемківщина. Згід
но з експедиційними записами, більшість ди
тячих  хвороб  були  незрозумілими  для  місце
вого  населення.  Так,  вроджені  захворювання 
вважалися наслідком від порушення вагітною 
жінкою заборон, що обмежували її поведінку. 
Окремі  хвороби  (безсоння,  плач,  епілепсія) 
виникали  через  необережне  поводження  рід
них з немовлям або шляхом «передавання» не
дуги від хворого до здорового немовляти.

На  майбутнє  здоров’я  дитини  великий 
вплив  мали  заборони,  що  стосувалися  зачат
тя  немовляти  та  подальшої  вагітності.  По
рушення  правилтабу  призводило  до  появи 
більшості вроджених хвороб, які не підлягали 
лікуванню,  адже  вважалося,  що  дано  від  на
родження – це на все життя. Здебільшого це 
стосувало ся дитячих патологій,  а  саме: фізіо
логічних  вад  (деформація  кінцівок,  «заяча» 
губа), розумових відхилень (німота й глухота), 
родимих плям на тілі немовляти.

Вроджені фізіологічні вади.  Гаранту
вати  народження  повноцінних  та  здорових 
дітей  повинно  було  дотримання  визначених 
правил  і  заборон  щодо  часу  та  місця  зачаття 
немовляти.  Загальнопоширеною  в  ХІХ  – 
першій половині ХХ ст. була заборона на ста
теві  стосунки  під  час  постів  (Великоднього  і 
Різдвяного),  великих  свят  (Різдва,  Велико
дня, Трійці), днів тижня – середи та п’ятниці 
[21,  с.  4].  Вва жалося,  що  порушення  цієї  за
борони може призвести до народження хворої 
дитини – «калічки». В основі цього правила 
були  уявлення  про  буденний  та  сакральний 
час. Оскільки саме в сакральний час відбува
ється  «згущення»  темряви,  стираються  межі 
між  «своїм»  та  «чужим»  світом,  починають 
панувати  потойбічні  персонажі,  відповідно 
людина повинна максимально обмежити про
яв своєї життєвої енергії, інакше на дитині мо
гла залишитися печатка демонічної сутності з 
«іншого» світу [25, с. 40]. Заборона церкви в 
радянський час спричинила до поступового ні
велювання цього правила.

Загальновідомою  була  заборона  на  стате
ві  стосунки  під  час  менструації  жінки.  Вва
жалося,  що  дитина,  зачата  в  цей  час,  наро
диться  ушкодженою  [20,  с.  125],  оскільки 
жінка  через  свій  стан  фактично  опинялася 
на периферії  соціуму, за межами культурного 
простору, сприймалась як «нечиста» істота, на 
яку  накладалися  заборони  та  обмеження  [13, 
с. 114]. Водночас у літературних джерелах по
дано інформацію, що дитина, зачата «під крас
ку», буде красивою [30, с. 2].

З  моменту  настання  вагітності  поведінка 
жінки  регламентувалася  численними  заборо
нами  захисного  характеру,  які  мали  не  лише 
загальноукраїнські,  але  й  спільні  слов’янські 
риси.  В  основі  цих  правил  було  вірування  в 
існування  зв’язку  між  поведінкою  вагітної  та 
здоров’ям ще не народженої дитини, що базу
валося  на  принципі  імітативної  магії  (подібне 
спричинює подібне). Відтак порушення певно
го  правилатабу  спричинило  б  відповідні  на
слідки для здоров’я дитини.

З метою народження повноцінно здорової 
дитини вагітній було заборонено задивлятися 
та висловлювати огиду до спотворених, хворих 
людей, щоб їхні вади не перейшли на дитину: 
«Казали,  би  десь  так  не  йшла  беременна,  де 
багато калік, жебраків. Бо могло бути таке, шо 
вона  подивилася  і  подумала  про  то  каліцтво, 
а дитинка поворухнулася і вже могла така вро
дитися» [11, арк. 21]. У випадку порушення цієї 
заборони жінці рекомендували відразу погля
нути на свої нігті або в кут стелі приміщення. 
Ця дія передбачала відправлення «небезпеки» 
в потойбічний світ,  оскільки,  за народним ві
руванням, нігті, власне, як і стеля, – це канал 
зв’язку з «іншим» світом [27, с. 53; 15, с. 180].

Традиційно  вагітній  заборонялося  працю
вати  у  свята  й  присвятки:  шити  одяг,  різати 
тварин,  поратися  на  городі  тощо.  Наслідки 
для дитини від порушення цього правила варі
ювалися залежно від масштабності свята. Так, 
праця матері у велике свято могла призвести до 
того, що немовля народиться без рук, а у при
святок – із «заячою» (розірваною) губою чи 
«зшитими» пальцями. З літературних джерел 
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дізнаємося, що вагітну застерігали від шиття 
одягу  в  п’ятницю,  щоб  не  зашити  дитині  очі 
[32, с. 75]. Заборона виконувати певну роботу 
в цей день пояснюється архаїчним віруванням, 
за  яким  «п’ятниця  –  це  язичницька  богиня 
весняної родючості, яку з прийняттям христи
янства  замінила  св.  Параскевія»  [14,  с.  234]. 
Як засвідчило опитування респондентів, забо
рони, які обмежували вагітну в праці, з другої 
половини ХХ ст. почали втрачати свою акту
альність: «Як пішли вже роботи в колгоспи, то 
мусіли всьо підряд робити, не дивилися, шо ти 
груба і не можеш шось робити, свято – не свя
то, а мусиш йти робити» [7, арк. 126].

Предметом  прискіпливої  уваги  було  хар
чування майбутньої матері, якій заборонялося 
їсти овочі та фрукти, що зрослися докупи. Ві
рили,  що  порушення цього  правила  призведе 
до народження дитини зі зрощеними пальця
ми. Очевидно, що ця заборона базувалася на 
магічному  значенні  числа  «два»,  що  симво
лізувало  парність,  подвоєння,  асоціювалося 
з нещастям  та  смертю  [29,  с.  544]. Згідно  із 
загальноукраїнським  віруванням,  вагітній  не 
дозволялося їсти чи пити з надщербленого по
суду. Це могло спричинити появу в немовляти 
«заячої» губи.

Вагітній суворо заборонялося йти на похо
рон чи дивитися на поховальну процесію. Мо
тивація  цієї  заборони  базується  на  уявленні, 
що деякі ознаки померлого перейдуть на дити
ну: матиме бліде обличчя або холодні руки та 
ноги; буде сліпою або ж народиться мертвою. 
Однак на Пряшівщині рекомендували вагітній 
жінці йти на похорон, щоб доторкнутися до ніг 
покійника: «Іди, іди, їм са того мертвого ноги, 
але не позерай на нього, так са ти дітвак ничо
го не буде бояти» [18, с. 240].

Вроджені розумові відхилення. На тери
торії українськопольського пограниччя жінці 
заборонялося  приховувати  вагітність  від  сво
єї  сім’ї,  адже це могло призвести до того, що 
дитина значно пізніше почала б говорити або 
взагалі  народилася німою. Вплинути на мову 
дитини могло й харчування вагітної. Одним з 
табуйованих продуктів для вагітної стає риба. 

За народними уявленнями, надмірна кількість 
з’їденого жінкою оселедця спричинила б пога
ний  розвиток  мовлення  в  дитини:  «Як  жінка 
дуже хоче сільодки, то  їй не можна, бо потім 
дитина  почне  пізно  та  погано  говорити  або 
може вродитися німою» [8, арк. 38]. В окре
мих селах Лемківщини із цієї ж причини вагіт
ній заборонялося їсти заяче м’ясо.

Також варто відзначити заборону зашивати 
одяг на собі, що стосувалася не лише вагітної, 
але й повсякденного життя людини. Порушую
чи це правило, можна було «зашити» розум ди
тині, пальці докупи або навіть рот. Тому часто 
вагітній забороняли вишивати та в’язати.

Родимі плями.  Згідно  із  загальнослов’ян
ськими віруваннями, унаслідок переляку вагіт
ної на тілі маляти утворювалися плями, якщо 
вона в цей момент доторкнулася до свого тіла. 
Найчастіше  основною  причиною  переляку 
вважалася пожежа: «То в нас був такий пожар 
і одна жона якраз заходилася дитинкою, і вона 
як злякалася, почала кричати: “Йой, йой, по
жар”.  І  так  лице  руками  повтирала.  То  потім 
дитинка  родилася  на  личку  вся  красненька, 
таке п’ятно мала» [11, арк. 8].

Сьогодні  ця  заборона  стосується  будь
яких проявів  вогню: «Ми якраз привезли  га
зовий балон і підключали, і газ трохи бухнув. 
А я злапалася за голову, то малий має пляму, 
якби  йому  п’ять  пальців  відбилося  на  голові» 
[10, арк. 7].

Іншою причиною, що призводила до появи 
родимих  плям  у  дитини,  був  переляк  матері 
внаслідок  побаченої  миші  або  плазунів  (га
дюки чи ящірки). За народними віруваннями, 
переляк  від  миші  призводив  до  появи  знаку 
вкритого зверху шерстю, а від гадюки – пля
ми, що за формою була довгою та нагадувала 
самого плазуна.

Поширеними були заборони, пов’язані з до
машніми тваринами. Так, вагітній забороняло
ся їх бити чи штовхати; мотивувалося це тим, 
щоб у дитини не було надмірного волосяного 
покриву.  Варто  зазначити,  що  це  правило  не 
поширювалося  на  собак,  оскільки  «як  жінка 
злякається собаки і вхопиться десь, і в той мо
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мент собака гавкне, то дитині нічого не буде, 
бо то вигавкалося» [9, арк. 68].

Регламентуючи поведінку вагітної жінки за 
моральнорелігійними  принципами,  їй  забо
роняли красти. Зміст цієї заборони базувався 
на Божій заповіді «не кради» та нормах зви
чаєвого права. У випадку порушення заборо
ни вкрадена річ, за переконаннями населення, 
відіб’ється на тілі маляти, зокрема на руці.

З метою уникнення появи плям на тілі ди
тини вагітній не рекомендували збирати ягоди 
яскравого кольору: калину, малину або чорни
ці. Також не дозволяли їй вилазити на фрукто
ві дерева та зривати там плоди [9, арк. 3]; но
сити за пазухою яблука, груші, сливи, горіхи, 
огірки  (бо  дитина  буде  хворіти  «на  чиряки») 
[33,  s.  73].  Подекуди  на  пограниччі  вагітна 
жінка пильнувала, щоб випадково не стати на 
те місце, де нарили кроти, бо в дитини будуть 
«струпи» (прищі по тілу) [7, арк. 64].

Вплинути на зовнішній вигляд немовляти 
ще до народження, крім матері, могли й чужі 
люди.  Так,  якщо  вслід  за  вагітною  жінкою 
кинути  фруктові  плоди,  це  мало  призвести 
до того, що в дитини будуть «чиряки» (гній
ні прищі) або плями. Аби запобігти цьому, у 
деяких  поліських  селах,  у  випадку  вагітнос
ті  нареченої,  заборонялося  обсипати  молоду 
пару зерном: «То во як жінка виходить заміж 
вже вагітна, то не треба обсипати  їх зерном, 
бо дитина буде плоха така, висип буде мати» 
[1, арк. 12].

Гнійні утворення. Не менш важливими 
для здоров’я немовляти були заборони, яких 
дотримувалася сім’я після народження дити
ни. Так, до сьогодні в селах пограниччя по
ширеною  є  заборона  приходити  «нечистій» 
жінці  (що  має  менструацію)  до  хати,  де  є 
маленька дитина. Порушення цього правила 
призвело  б  до  появи  на  тілі  дитини  «стру
пів»  (гнійних  прищів).  Водночас  для  уник
нення небажаних наслідків, жінка мала по
відомити дитині про свій стан, промовивши 
«я  така  сама,  як  твоя  мати»,  «я  –  не  чис
та, а дитина – чиста», «твоя дитина чиста,  
а я – не чиста».

За  іншим  варіантом,  гнійні  утворення  на 
тілі  немовляти  виникали  через  прихід  «нечи
стої»  хрещеної  матері.  Тому  такій  жінці  за
боронялося бути хрещеною матір’ю. Не менш 
важливим аспектом у цій забороні було табу на 
відвідування  нею  церкви.  Це  правило  старо
жили пояснюють так: «Люди жили так бідно, 
шо навіть трусів не мали. І як жінка мала свій 
час, то до церкви не йшла, би десь не капнуло їй 
в церкві. А тепер вже можна йти, бо всьо вже 
мають»  [8,  арк.  18].  Очевидно,  це  пов’язано 
із загальнослов’янським ставленням до жінки 
під час менструації як до істоти небезпечної та 
шкідливої, яку намагалися на певний час  ізо
лювати, по можливості, припинити з нею кон
такти [13, с. 103].

Безсоння. Необережність у поведінці рід
них могла спричинити до появи в дитини без
соння та плачу. Із цієї причини не дозволяло
ся після  заходу  сонця давати  з  хати будьякі 
предмети (разом з ними людина забирає з хати 
сон). У літературних джерелах ХІХ ст. є відо
мості,  що  після  заходу  сонця  забороняло ся 
давати з хати вогонь протягом дев’яти тижнів 
[34, s. 122].

Загальновідомою  була  заборона  вивішу
вати дитячий одяг вночі надвір, оскільки че
рез нього «потрапляла» хвороба. У народній 
уяві одяг сприймався як саме тіло, а тому всі 
дії з ним є символічними діями з тілом люди
ни [26, с. 141].

Поширеним  було  вірування,  що  спричи
нити  плач  у  немовляти  може  місячне  світло: 
«Треба вікна закривати, бо місяць може насві
тити. Дитинка потім дуже плаче» [12, арк. 41]. 
Зазначимо, що ця заборона базується на асо
ціюванні місяця з потойбічним світом, місцем 
перебування душ померлих [16, с. 144].

Населення  пограниччя  вірило,  що  викли
кати  безсоння  в  дитини  можна,  поставивши 
колиску  на  межі  в  полі,  адже  вважалося,  що 
сон залишається на тому самому місці, де сто
яла колиска, у даному випадку – на межі, яка 
вважалася кордоном з потойбічним світом. Як 
зазначають респонденти, щоб цього не стало
ся, мати в колиску клала трішки землі або тра
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ви,  які  після повернення додому викидала на 
вулицю.

Паралельно  на  території  українськополь
ського  пограниччя  широковідомими  були 
магічні  практики  «пороблення»  безсоння  та 
плачу.  Їх  основна  мета  полягала  в  передачі 
хвороби  від  хворої  дитини  до  здорової.  Так, 
купіль хворого немовляти виливали на світло 
під вікно хати, де було здорове: «То передають 
ті плакси, то моя дитина так пищала в коляс
ці, а я подивилася на вікно, а там такі від води 
потьоки. Їй передали той плач» [5, арк. 9]. Як 
правило,  цю  дію  доповнювали  замовляння
ми: «Мій плач – на твій дім», «найде писк на 
блиск» або «мій крик – на твій дім».

У  поодиноких  випадках  людність  погра
ниччя  «передавала»  плач  шляхом  викидання 
одягу хворої дитини, у якому вона спала про
тягом кількох ночей, на світло під вікно хати, 
де було інше маля [6, арк. 5]. Населення Лем
ківщини  вважало,  що цей метод  дієвий лише 
тоді, коли діти мають однакові імена.

У  селах  Бойківщини  для  «пороблення» 
хвороби використовували вогонь. Мати хво
рого маляти йшла до «чоловіка», що «відмов
ляв» безсоння на прядиво, яке потрібно було 
спалити  над  іншою  здоровою  дитиною.  Як 
зазначає  одна  з  респонденток,  ця  дія  прак
тикувалася жінками  і в пологових будинках: 
«Як колись родили вдома, то плач так не пе
редаси. А як в больниці, то вже відмовляли на 
прядиві, чоловік був такий, шо знав то відмо
вити, а на другій дитинці треба було спалити. 
То як я родила в больниці, то мені таке були 
зробили.  <...>  Я  но  трохи  відійшла,  а  воно 
прядиво бігом моїй дитині спалила, а моя ди
тина як почала плакати, я вже ради не могла 
дати» [5, арк. 29].

Ще один спосіб «пороблення», що був відо
мий серед населення Волині та сьогодні втра
тив актуальність, – це «крадіжка» сну. Мати 
крала солому з даху хати, де було чуже здоро
ве немовля, і клала її своїй дитині під подуш
ку  [3,  арк.  12].  Вважалося,  що  хвора  дитина 
одужає, а немовля, з хати якого узято солому, 
хворітиме.

Серед населення Західного Полісся побуту
вали переконання, що безсоння та плач наслати 
на дитину здатна ворожка. Із цією метою вночі 
вона ховала три галузки з віника або сухе зілля 
в «загату» хати, де народилася дитина, при цьо
му говорила замовляння [2, арк. 6]. Вважалося, 
що дитина плакатиме до того часу, поки хтось 
не витягне із загати цих галузок. 

Уроки. У селах українськопольського по
граниччя  до  сьогодні  відомими  є  вірування  в 
уроки («вроки»). Причини виникнення вроків 
вчені  інтерпретують  порізному.  О.  Афана
сьєв  убачав  у  них  залишки  культу  сонця  та 
грози: явища, що в уяві наших предків залежа
ли від сонячного ока (посуха, неврожай, хво
роби) і спопеляючого погляду Перуна (смерть 
і  пожежі),  людина  згодом  перенесла  на  себе 
[14,  с.  172].  Натомість  Л.  Мінько  пов’язував 
появу уявлень про вроки з первісними часами, 
коли люди жили родами й у кожному чужин
ці бачили ворога, здатного принести шкоду / 
хворобу [28, с. 75]. За народними уявленнями, 
уроки виникали внаслідок негативного впливу 
«поганих  очей»:  «То  в  мене  малого  страшно 
врекли були. Прийшла до хати одна жінка, по
дивилася на малого і врекла, мала такі очі. І як 
пішла  з  хати,  а  дитина  мені  очі  перевернула, 
почала плакати, вречена вже була» [5, арк. 8]. 
Уважалося,  що  вректи  може  кожна  людина: 
«такі вже лихі очи має, що на що сі ні подивит, 
то  урече»,  навіть  батько  свою  дитину  вректи 
може [24, с. 97].

Епілепсія. У народній свідомості хвороби 
досить  часто  персоніфікувалися,  що  є  «відо
браженням  прагнення  людини  знайти  себе 
у  світі,  визначити  в  ньому  своє  місце  і  місце 
всього, що її оточує, що на неї впливає, всту
пає з нею в контакти навіть проти її волі, від
повідно, впливає на її життя» [31, с. 65]. Так, 
народні  назви  епілепсії  –  «чорна  слабость», 
«болєзнь»  –  свідчать  про  збереження  до
християнської основи в етіології. Її інтерпрету
вали як вселення в організм немовляти злого 
духа – «нечистого». 

За  іншим  варіантом,  що  поширений  на 
Бойківщині,  епілепсія  передавалася  дитині  в 
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день її народження, якщо в цей день помирала 
хвора  людина:  «Я  як  мала  хрестити  дитину, 
то  вона  дістала  чорну  слабость.  Бо  як  хтось 
вмирає  і  мав  ту  хворобу,  то  вона  переходить 
на другу людину, дитинку, шо в той день вро
дилася. А ту якраз вмер чоловік, а ше він на
зивався так, як моя дитина» [4, арк. 13].

Отже,  більшість  дитячих  захворювань  у 
традиційному  середовищі  мали  ірраціональ
не  пояснення.  Очевидно,  це  було  пов’язано  з 
низьким  рівнем  освіченості  місцевого  насе

лення,  пізнім  поширенням  офіційної  медици
ни. Характерними для населення пограниччя 
були уявлення, що вроджені захворювання ви
никають унаслідок порушення певних заборон 
вагітною жінкою, оскільки більшість заборон 
базувалося  на  принципах  імітативної  магії 
(подібне викликає подібне). За народними ві
руваннями, хворобу можна передати від хво
рого до здорового немовляти або «поробити» 
її. Нині уявлення про персоніфікацію хвороби 
втратили свою актуальність.
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ДО 140-РІЧЧЯ «МАЛОРУССКИХ НАРОДНЫХ ПРЕДАНИЙ 
И РАССКАЗОВ» МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА:

ВНЕСОК У ЗБІРНИК ЕТНОГРАФА  
ВОЛОДИМИРА МЕНЧИЦЯ 

Мирон Гордійчук 

УДК  39(=161.2)(092)Мен

У статті проаналізовано внесок видатного фольклориста В. Менчиця в збірник М. Драгоманова «Малорусские 
народные  предания  и  рассказы»;  подано  інформацію  про  збирання  етнографічних  матеріалів  В.  Менчицем  та  їх 
пере дачу до ПівденноЗахідного відділу Російського географічного товариства. Також зазначено причини відсут
ності студій про внесок В. Менчиця в розвиток української фольклористики.

Ключові слова: етнографія, В. Менчиць, М. Драгоманов, ПівденноЗахідний відділ Російського географічного 
товариства.

В статье проанализирован вклад выдающегося фольклориста В. Менчица в сборник М. Драгоманова «Мало
русские народные предания и рассказы»; представлена информация о сборе этнографических материалов В. Менчи
цом и их передаче в ЮгоЗападный отдел Русского географического общества. Также указаны причины отсутствия 
исследований о вкладе В. Менчица в развитие украинской фольклористики.

Ключевые слова: этнография, В. Менчиц, М. Драгоманов, ЮгоЗападный отдел Русского географического 
общества.

The article analyses the contribution of outstanding student of folklore Volodymyr Menchyts to the collection of M. Drahomanov’s 
Little Rusian Folk Legends and Tales and submits the information on V. Menchyts’ collecting the ethnographic materials and their 
transference to the Southwest Department of the Imperial Russian Geographical Society. There is also an indication of the reasons of 
lack of studies about V. Menchyts’ contribution to the development of Ukrainian folkloristics.

Keywords: ethnography, V. Menchyts, M. Drahomanov, Southwest Department of the Imperial Russian Geographical 
Society.

«Малорусские  народные  предания  и 
рассказы»  М.  Драгоманова  є  першою  спро
бою  класифікації  народної  прози.  140  років 
тому М. Драгоманов поділив фольклорну про
зу  на  три  великі  групи:  «матеріали  народної 
науки, знань і понять, хоча б іноді виражених  
у художній напівфантастичній формі»; «народ
не  мистецтво  з  метою  суто  естетичною  (каз
ки)»; билини й перекази [52, с. 43].

М.  Драгоманов  серед  збирачів  етнографіч
ного матеріалу, який увійшов до збірника, нази
вав імена І. Манжури, Я. Новицького, М. Му
рашка, С. Руданського і В. Менчиця [23, с. 14]. 
М. Костомаров у рецензії на цю працю зазна
чив, що матеріал був зібраний багатьма членами 
ПівденноЗахідного  відділу  Російського  гео
графічного товариства [30, с. 335]. 

Ця стаття присвячена внеску В. Менчиця, 
незаслужено  призабутого  етнографа,  котрий 

своїми  етнографічними  записами  збагатив 
скарбницю  українського  фольклору.  Постать 
Володимира Амвросійовича Менчиця (1837–
1916)  –  видатного  фольклориста,  книгаря  й 
учасника громадського руху – є маловідомою 
в  українській  історіографії.  М.  Грушевський, 
чиїм дядьком по материній лінії  був В. Мен
чиць,  зауважував:  «Се  був  чи  не  єдиний  ак
тивний українофіл в сім’ї моєї матері», людина 
«в широкім значенні слова, з українськими ін
тересами» [19, с. 120–121].

В  історичній  літературі  перша згадка його 
імені  пов’язана  зі  збірником  «Малорусские 
народные  предания  и  рассказы»  М.  Драго
манова. У передмові до збірника В. Менчиць 
згадується як один з тих, хто зібрав найбіль
ше етнографічних матеріалів для цього видан
ня  [23,  с.  14].  Слід  відзначити  також  згадку 
в праці І. Франка про його внесок у збирання 
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етнографічних  матеріалів  до  цього  збірника 
[51, с. 181] і таку саму згадку О. Огоновського 
[38, с. 344]. В «Етнографічному огляді» Імпе
раторського  товариства  любителів  природо
знавства, антропології та етнографії при Мос
ковському  університеті  за  1895  рік  наявна 
згадка про збірник В. Менчиця. У цій замітці 
зазначено, що він був співробітником колиш
нього ПівденноЗахідного відділу Російсько
го  імператорського  географічного  товариства 
[55, с. 180]. Тотожні відомості про В. Менчиця 
знаходимо в примітці ґрунтовного етнографіч
ного дослідження С. Савченка [42, с. 219]. 

У некролозі В. Чаговець  ставить В. Мен
чиця в один ряд із В. Антоновичем та М. Дра
гомановим  за  активну  участь  у  збиранні  й 
документації пам’яток народної творчості. До
слідник  указує,  що  «його  ім’я  займає  почес
не  місце  серед  діячів  тоді  ще  молодої  плеяди 
народо любців» [54; 53]. 

У  1920х  роках  пожвавилася  увага  до  по
статі  В.  Менчиця,  ним  зацікавилася  Постій
на  комісія  по  складанню  біографічного  слов
ника діячів України. Її співробітник О. Тулуб 
24 серпня 1923 року звернувся до О. Михале
вича, відомого громадського діяча і близького 
друга В. Менчиця, аби він надіслав «матеріали 
до біографій земляків – Тобілевичів, Ястребо
ва, Менчиця...» [4].

Першу  спеціальну  розвідку  про  В.  Мен
чиця написала Н. Бракер [9]. За жанром цю 
розвідку можна охарактеризувати як «статтю 
мемуари»  [28,  с.  129].  Н.  Бракер  зазначила, 
що  етнографічні  записи  фольклориста  ста
новлять  окрасу  «Малорусских  преданий...» 
М.  Драгоманова.  Дослідниця  вперше  заува
жила про наявність його великої етнографічної 
збірки поміж матеріалами Етнографічної комі
сії ВУАН [9, с. 197]. І. Житецький назвав ім’я 
В. Менчиця серед представників петербурзь
кої громади, які гуртувалися навколо редакції 
журналу «Основа» [25, с. 92].

Імовірно,  єдиною  спробою  опублікувати 
етно графічні матеріали В. Менчиця було дослі
дження  М.  Жуковської.  Про  плани  щодо  цієї 
публікації написав М. Грушевський [17, с. 294].

Політичні  репресії  в  УРСР  на  початку 
30х років ХХ ст. призвели до закриття гума
нітарних  інституцій  з  українознавчим  напря
мом  ВУАН.  Ім’я  В.  Менчиця  на  десятиліття 
залишилося поза увагою дослідників. З наго
ди 50річчя з дня смерті в журналі «Народна 
творчість  та  етнографія»  вийшла  невеличка 
замітка про В. Менчиця.  Її автор Л. Стецен
ко  переповідав  фактологічний  матеріал,  який 
знаходимо в публікаціях Н. Бракер. У статті 
зазначено:  «Ім’я  Володимира  Амвросійовича 
Менчиця  –  невтомного  фольклориста,  етно
графа  й  громадського  діяча  –  сучасному  по
колінню майже нічого не говорить» [45, с. 87]. 
В  іншій  публікації  Л.  Стеценко  констатував 
необхідність студій про життя, наукову діяль
ність та спадщину В. Менчиця [46, с. 135]. 

Заклик Л. Стеценка так і не став у радян
ський період поштовхом до окремих спеціалі
зованих студій щодо внеску В. Менчиця в роз
виток української етнографії ХІХ ст. У цьому 
контексті слід відзначити лише згадку в статті 
М. Сиваченка про передачу П. Кулішем етно
графічного  збірника  В.  Менчиця  І.  Рудченку 
та відповідні прохання І. Рудченка до В. Мен
чиця щодо дозволу користуватися цими мате
ріалами [44, с. 15].

У  радянський  період  ім’я  В.  Менчиця  зга
дувалося зазвичай у контексті його етнографіч
них матеріалів у збірнику М. Драгоманова [49, 
с. 384–387, 405–406, 434], також наголошу
валося,  що  ці  етнографічні  записи  були  взяті, 
зокрема, з його приватної колекції [35, с. 9].

Наприкінці  1980х  років  ім’я  В.  Менчиця 
почало  повертатися  з  тривалого  періоду  за
буття.  Серед  сучасних  публікацій  варто  ви
окремити низку згадок про В. Менчиця, якого 
називають  «ходячою  енциклопедією  україн
ського фольклору» [7, с. 26; 8, с.  106]. Його 
згадують  як  помічника  В.  Ястребова,  видат
ного дослідника етнографії Південної України 
[13, с. 53; 12, с. 360; 50, с. 158], як «співробіт
ника» збірки М. Драгоманова «Малорусские 
народные  предания  и  рассказы»  [40,  с.  58], 
а  також  як  людину,  що  зібрала  свої  етногра
фічні матеріали для збірника М. Драгоманова 
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[6, с. 14; 36, с. 65; 26, с. 5]. В історіографії за
фіксовано  факт,  що  записи  В.  Менчиця,  як  і 
записи  І. Манжури та О. Лоначевського, ви
різняються  значно  більшою  автентичністю 
зпоміж інших публікацій у збірнику М. Дра
гоманова [10, с. 79].

Єдиною сучасною розвідкою про В. Менчи
ця можна вважати відомості про нього в моно
графії про родовід М. Грушевського «Я був їх 
старший  син  (рід  Михайла  Грушевського)». 
У  цій  праці  вперше  введено  до  наукового  обі
гу  інформацію, що була виявлена в метричних 
книгах та клірикових відомостях Михайлівської 
церкви містечка Вчорайше Сквирського повіту 
Київської  губернії,  а  також  у  фонді  Київської 
духовної семінарії [32, с. 427].

C.  Панькова,  підсумовуючи  наявні  до
слідження  про  В.  Менчиця,  зазначила,  що 
складно написати вичерпну біографію та пре
зентувати  в  повному  обсязі  творчий  доробок 
видатного  етнографа. Проте, на  її  думку,  ви
мальовується  портрет  надзвичайно  цікавої, 
самобутньої,  непересічної  в  багатьох  проявах 
особистості,  яка  переймалася  духовним  жит
тям свого народу, цікавилася його культурою, 
історією, побутом [32, с. 428].

Окремо  слід  відзначити  студії,  присвячені 
опублікованим етнографічним записам В. Мен
чиця. М. Драгоманов порівняв «Вірш про ба
гатого  мужика  Гаврила»  й  галицьке  оповідан
ня,  надруковане  в  збірнику  Садока  Баронча 
Bajki,  Fraszki, Podania, Przyslowia I Piesni na 
Rusi (1866), із європейськими сюжетними ана
логами  [21].  А.  Кримський  згадував  цей  за
пис В. Менчиця у своїй статті  [31,  с. 69–70]. 
Дослідник зазначив, що ця розвідка написана 
в 1896 році [31, с. 52]. Слід зауважити, що  із 
1895 року в колекції А. Кримського був руко
пис збірника етнографічних матеріалів В. Мен
чиця [55, с. 180], тобто при написанні статті він 
міг  користуватися  не  публікацією,  а  рукопис
ним записом оповідання. Л. Махновець згадує 
це саме оповідання В. Менчиця, що було запи
сане в с. Пилява на Канівщині [20, с. 478].

Ф.  Сушицький  детально  проаналізував 
легенду  про  Михайлика  та  Золоті  Ворота 

[47, с. 20–22]. М. Грушевський зазначав, що 
вона записана в «особливо повній та  інтерес
ній  формі»  [18,  с.  234].  Запис  цієї  легенди, 
здійснений В. Менчицем, згадує сучасний до
слідник Є. Нахлік,  аналізуючи варіації  самої 
легенди в М. Грабовського та П. Куліша, та
кож  називає  запис  В.  Менчиця  найширшим 
і  найбільш  архаїчним  варіантом  [37,  с.  71]. 
Важливою є згадка в примітках до статті про 
відсутність  прізвища  В.  Менчиця  в  одній  з 
публікацій  зазначеної  легенди.  Автор  статті 
пов’язує цей факт із цензурними міркуваннями 
[37,  с.  77].  Дослідниця  Л.  Горошко  аналізує 
етнографічний матеріал В. Менчиця. Її заціка
вив, зокрема, образ нечистої сили в оповіданні, 
котре  записав  В.  Менчиць  [16,  с.  569].  Зга
дує етнографічні матеріали В. Менчиця також 
М. Плисецький [39, с. 94].

Володимир Менчиць народився 1837 року 
в  містечку  Вчорайше  Сквирського  повіту  на 
Київщині  в  родині  священика  Амвросія  Фе
доровича  Менчиця.  Його  мати  Агрипина 
Іванівна  була  представницею  відомого  свя
щеницького  роду  Оппокових.  Вона  –  рідна 
сестра Захарія Івановича Оппокова, діда Ми
хайла Грушевського [32, с. 571].

Амвросій  Менчиць  не  заперечував,  аби 
син обрав світський шлях, проте його Володи
мир  обрав  духовний.  Початкову  грамоту 
В.  Менчиць  здобув  удома,  згодом  навчався 
в  КиєвоПодільському  духовному  училищі. 
У  1849  році,  у  віці  12  років,  він  вступив  до 
Київ ської духовної семінарії [32, с. 429].

У 1857 році за результатами іспитів В. Мен
чиць був рекомендований до вступу до Київської 
духовної академії (далі – КДА) для здобуття 
вищої освіти [32, с. 430]. Випуск В. Менчиця 
вважався одним з найбільш бунтівних в історії 
цього закладу. 5 серпня 1859 року він припи
нив навчання в КДА. М. Грушевський ствер
джував, що його дядько брав участь у якомусь 
продовольчому  бунті  [19,  с.  121].  У  спогадах 
Ієроніма  Екземплярського  знаходимо  інфор
мацію,  що  під  час  виявлення  студентської 
непокори  «до  обов’язків  самоварщика  при
ступив  студент  Менчец,  хохол»  [14,  с.  55].  
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Саме він «грубуватомалоросійською говіркою 
висловив  невдоволення  начальством  за  його 
повне нехтування харчуванням студентів» [14, 
с. 56]. Ці події, імовірно, і призвели до перед
часного завершення навчання в КДА.

Після  КДА  В.  Менчиць  переїхав  до 
СанктПетербурга,  де  став  вільним  слухачем 
лекцій в університеті. «Пам’ятаю, я був тоді в 
Петербурзькому університеті», – згадував він 
у своїх спогадах [29, с. 66]. У той час В. Мен
чиць жив у свого дядька Платона Федорови
ча  Менчиця,  який  співпрацював  із  членами 
Петербурзької  громади  й  редакцією  журна
лу  «Основа».  В.  Менчиць  у  спогадах  зазна
чив,  що  його  дядько  був  добрим  знайомим 
М.  Костомарова,  який  називав  його  не  інак
ше як «панотець». Удома в отця П. Менчиця 
часто  збиралася  Петербурзька  громада.  Тоді 
В.  Менчиць  познайомився  з  М.  Костомаро
вим, П. Кулішем та В. Білозерським, про що 
читаємо в його спогадах [29, с. 67]. 

У 1861 році В. Менчиць відвідав Батьків
щину. Ця поїздка супроводжувалася збиран
ням етнографічного матеріалу й дослідженням 
побуту чумаків. Слід зауважити, що ця «екс
педиція» відбулася за дорученням П. Куліша 
[48, с. 54]. Саме в цей час були зібрані етно
графічні  матеріали,  які  згодом  надрукував 
М. Драгоманов [22].

В.  Менчиць  був  членом  Петербурзької 
громади. Інформацію про його участь у зборах 
громади  знаходимо  в  спогадах:  «І  я,  буваю
чи на цих вечірках, частенько розповідав, але 
більше з селянського життя...» [29, с. 68]. 

Участь  В.  Менчиця  в  діяльності  Петер
бурзької громади підтверджує його співпраця 
з редакцією журналу «Основа». Дослідникам 
удалося  ідентифікувати  дві  його  публікації 
в  рубриці  «Вісті».  Лист  В.  Менчиця  опуб
ліковано  в  червневому  [34],  а  замітку  – 
у  листопадовому  випуску  журналу  «Основа» 
1862 року [33]. 

С.  Панькова  ідентифікувала  замітку  від 
4  жовтня  1862  року  завдяки  криптонімам 
«В. М.» [32, с. 434]. Авторство В. Менчиця 
щодо  червневої  замітки  в  журналі  «Основа» 

ідентифікував  В.  Дудко.  Аргументи  вченого 
ґрунтуються  на  соціальній  самоідентифікації 
автора («попович») [24, с. 96–98].

У  1862  році  розпочалися  шестирічні  ман
дри  В.  Менчиця  Західною  Європою.  У  цей 
період він підтримував стосунки з П. Кулішем 
та В. Білозерським. Завдяки цим подорожам 
Володимир  Менчиць  здобув  різносторонню 
освіту,  вивчив  дванадцять  мов,  серед  них  ні
мецьку,  французьку,  латинську,  грецьку  та 
санскрит [9, с. 196]. 

Повернувшись  із  мандрів,  В  Менчиць 
одружився  і вклав багато коштів у створення 
власної мережі книгарень. Відомо, що в 1875–
1876 роках «Киевский телеграф» поширювали 
представники Київської Старої громади в кни
гарнях В. Менчиця в Києві, Житомирі, Єли
саветграді та Білій Церкві [15, с. 209].

У  1873–1876  роках  більшість  київських 
громадівців  гуртувалася  навколо  Південно
Західного  відділу  Російського  географічного 
товариства.  П.  Чубинський  та  В.  Антонович 
бачили цю установу не просто територіальним 
відділом  Російського  географічного  товари
ства,  але  й  українським  народознавчим  цен
тром, що імпонувало прагненням представни
ків Київської громади [11, с. 23]. 

Київські  громадівці  розгорнули  значну 
фольклорностатистичну  діяльність.  Вони 
виявляли,  збирали  фольклорноетнографічні 
матеріали,  залучаючи  до  цієї  роботи  шану
вальників  духовної  спадщини  свого  народу, 
опрацьовували  та  друкували  їх  [27,  с.  98]. 
Одним  з  тих,  хто  долучився  до  цієї  справи, 
був В. Менчиць.  Л. Стеценко  стверджував, 
що  він  на  початку  70х  років  ХІХ  ст.  наді
слав  до  ПівденноЗахідного  відділу  свій 
«Сборник этнографических материалов» [45, 
с.  88].  Цей  рукописний  збірник  етнографіч
них  матеріалів  зберігся  у  фондах  ІР  НБУВ 
під  назвою  «Сборник  этнографических  ма
териалов П. Кулиша». Проте його автором є 
саме  В.  Менчиць,  що  підтверджує  запис  на 
останній  сторінці  рукопису:  «1  ноября  1861. 
Ніжайший  раб,  худо умний  Владімір  Мен
чиць» [2, арк. 120].
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Відомо,  що  згаданий  збірник  опинився  в 
ПівденноЗахідному відділі Російського гео
графічного  товариства  через  посередництво 
П. Куліша. Саме він передав збірник І. Руд
ченку. Останній звернувся до В. Менчиця з 
проханням дозволити користуватися матеріа
лами збірника. Інформацію про це знаходимо 
в  чернетці  листа  І.  Рудченка  до  П.  Куліша: 
«Перечитавши  гарненько  те  “дещо”,  я,  як 
ви  <...>  радили,  обернувся  до  Менчиця: 
так, так і так, є у мене твій збірник з таких то 
рук, – так мені треба знати, де що записано». 
Відповідь  В.  Менчиця  була  категоричною: 
«І  не  думай  друкувати:  воно  і  сяке,  і  таке, 
і зелене, і молоде, і неправдиве». В. Менчиць 
просив повернути йому збірник, проте І. Руд
ченко цього не зробив. І. Рудченко звернув
ся до П. Куліша з проханням розсудити їх у 
цій справі: «Прохав він  [Менчиць. – М. Г.] 
у мене того збірника, та я вже затявся і не дав 
йому до рук: од кого, мов, маю, тому і верну. 
Тепер, добродію, у Вашій волі: як знаєте, так 
і розсудіть» [1, арк. 92].

Перипетії  зі  збірником  В.  Менчиця  нама
гався  відтворити  М.  Сиваченко,  який  ствер
джував,  що  всю  історію  з  матеріалами  Мен
чиця важко відтворити, але згодом вони були 
передані М. Драгоманову й потрапили до його 
збірника «Малорусские народные предания и 
рассказы» [44, с. 15].

Важливою деталлю, яка підтверджує факт 
опрацювання збірника Менчиця І. Рудченком, 
є те, що в матеріалах архівної справи зауваже
но, що наявні помітки зроблені рукою І. Руд
ченка. Слід також зауважити, що І. Рудченко 
зазначав використання в збірнику «Чумацкие 
народные  песни»  серед  матеріалів  збірник 
П. Куліша, «пісні, записані в Київській губер
нії, переважно в Київському повіті» [41, с. 7]. 
Указаний  І.  Рудченком  так  званий  збірник 
П. Куліша насправді є збірником В. Менчиця. 
Це підтверджують уже згадані помітки І. Руд
ченка на рукопису збірника В. Менчиця, який 
зберігається в  ІР НБУВ, а також його назва 
на  титулі  «Сборник    этнографических  мате
риалов П. А. Кулиша»  і відповідні матеріали 

із цього рукописного збірника, опубліковані в 
«Чумацких народных песнях».

Сам збірник став результатом тривалої ро
боти  В.  Менчиця.  О.  Михалевич  стверджу
вав, що В. Менчиць «свої етнографічні записи 
робив довго, найбільше як ходив на батькових 
волах і мажах у Крим по сіль» [5].

Імені В. Менчиця серед членів Південно
Західного відділу Російського географічного 
товариства ми не знаходимо [43, с. 271–275]. 
Однак  удалося  відшукати  замітку  про  Ага
тангела  Кримського,  який  у  1895  році  се
ред  інших етнографічних матеріалів отримав 
вище згаданий збірник В. Менчиця. У цій за
мітці зазначено, що автор збірника був спів
робітником колишнього ПівденноЗахідного 
відділу  Російського  географічного  товари
ства [55, с. 180].

Лишень  один дослідник  (його персона ще 
не встановлена) намагався порівняти рукопис 
збірки В. Менчиця та опубліковані матеріали 
в  збірнику  М.  Драгоманова.  Цей  дослідник 
був  ознайомлений  зі  спогадами  В.  Чагов
ця, про що свідчить посилання на ці  спогади  
[3, арк. 3]. Такий порівняльний аналіз зберіг
ся в матеріалах архівної справи [3, арк. 4–7]. 
Невідомий  дослідник  після  проведеного  зі
ставлення рукопису В. Менчиця й відповідних 
матеріалів,  опублікованих  М.  Драгомановим, 
дійшов певних висновків.  Їх ми подаємо пов
ним текстом зі збереженням оригінальної сти
лістики письма:

«Можна  припустити  дві  можливости  або 
був  якийсь  другий  збірник  більший.  То  що, 
Драг[оманов],  можливо,  передрукував  з 
друго го  збірника,  наводить  на  думку  та  об
ставина, що зустрічаються оповідання у Дра
гоманова,  підписані  з  яких  вони  місцевостей, 
у Менчица – в тих же самих оповід[аннях] не 
указано,  звідки вони. Можливо, що коли він 
переносив матер[іал] з збірника в другий, він 
доповнив їх ссилками на місцевість. 

Очевидно,  був  якийсь  другий  рукописний 
збірник Менчица, більш повний, ніж цей, який 
ми маємо, з якого Драгоманів  і передрукував 
матеріали. Або просто був ще якийсь додаток. 
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Бо в книжці Драгоманова на 20 №№ [імовір
но, записів. – М. Г.] більше матеріалу за під
писом Менчица, ніж в рукоп[исному] збірнику. 
Але по всьому видко, що коли і існував другий 
збірник  повніший,  то  він  просто  повторював 
матеріали, вміщені в відомому нам збірникові 
з  додатком  нових  матеріалів,  по  якимсь  при
чинам не попавших сюди. 

Можливо,  що  було  два  збірника  –  один, 
який ми знаємо, і другий, невідомий нам, який 
Менчиц з часом з’єднав в один, із якого Дра
гоманів і передрукував матеріали...

Думка,  що  передруковані  Драгоманівим 
матеріали не є варіанти, записані з других міс
цевостей  або  від  другого  лиця,  підпирається 
тим, що хоч при передруку Драгоманів ні од
ного  оповідання  не  залишив  незміненим,  але 
зміни ці дуже не істотні, в більшості оповідан
ня  тільки  перефразовані,  виглажені,  виправ
лені  граматично.  Ніяких  же  нових  моментів 
в  оповідання  не  внесено.  Звичайно,  декілька 
рядків  майже  в  кожному  друк[ованому]  опо
віданні  залишаються  цілком  тотожні  з  руко
писом – в більшості це бувають декілька по
чаткових рядків» [3, арк. 9]. 

Ці  висновки  вперше  були  проаналізова
ні  С.  Паньковою,  яка  стверджувала,  що  в 
1920х роках у розпорядженні дослідників був 

інший рукописний збірник В. Менчиця, а той 
збірник, що зараз доступний, був відредагова
ний перед тим, як потрапив до М. Драгомано
ва [32, c. 439]. 

Слід зазначити, що у відомому для дослід
ників рукописному збірнику В. Менчиця мож
на простежити внутрішню нумерацію. Напро
ти  першого  запису  наявні  цифрові  позначки 
291  і 366. Саме від них  іде послідовна нуме
рація оповідань у  збірнику, що завершується 
останнім етнографічним записом з позначками 
349 і 424. Можливо, така нумерація пов’язана 
з невідомим для дослідників рукописом етно
графічних матеріалів В. Менчиця, що є значно 
більшим і ґрунтовнішим. Відповідно, зазначе
на нумерація відображає лише частину цього 
більшого збірника.

Ще  півстоліття  тому  Л.  Стеценко  пи
сав,  що  за  50  років,  які  минули  після  смер
ті  В.  Менчиця,  його  постать  як  невтомного 
трудівника  на  полі  фольклористики  та  етно
графії так  і не привернула уваги дослідників 
[45,  с.  88].  Ім’я  цього  етнографа  і  справді 
досі  залишається  маловідомим,  незважаючи 
на те що в збірнику «Малорусские народные 
предания  и  рассказы»  М.  Драгоманова  із 
400 найрізноманітніших записів 62 належать 
В. Менчицю.
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ЕТНОГРАФІЧНІ ЖНИВА НА СЛОБОЖАНСЬКОМУ ПОЛІ

Наталія Литвинчук

УДК  

Для  етнографа  збирання  емпіричних  мате
ріалів «у полі» є одним з основних  і найбільш 
відповідальних  етапів  дослідницької  роботи, 
запорукою  якісних  наукових  студій.  Цьогоріч 
чи  то  через  певний  збіг  обставин,  чи  то  через 
обрану тематику (ключові питання, що нас ці
кавили, здебільшого стосувалися агрокультури, 
традиційних  господарських  занять,  промислів 
та ремесел)  індивідуальна експедиція авторки, 
запланована  в  рамках  виконання  теми  «Етно
культура,  ідентичність  та  етносоціальні  про
цеси  в  Україні:  європейський  вимір.  Слобід
ська Україна», припала на другу декаду серпня 
(16–19 серпня 2016 р.) – період збору врожаю 
на полях, городах, виноградниках тощо. 

Певний  експедиційний  досвід  вивчен
ня  Слобідської  України,  зокрема  в  межах 
Сумської  області,  напрацьована  методика  й 
апробований інструментарій значно пришвид
шили  процес  підготовки  до  збору  польових 
матеріалів  і  суттєво  сприяли  вирішенню  низ
ки окреслених завдань. Розширюючи не лише 
тематику,  але  й  територію  дослідження,  курс 
було  спрямовано  на  південь  від  Сумщини  –  
у прилеглі райони Харківської та Полтавської 
областей. 

Загалом  під  час  експедиції  зібрано  понад 
п’ять  годин  аудіозаписів,  опитано  чотирнад
цять респондентів у шести населених пунктах 
трьох  суміжних  областей,  частини  яких  гео
графічно  належать  до  історикоетнографічно
го  регіону  Слобідська  Україна.  Це,  зокрема, 
м.  Охтирка  Сумської  області;  смт  Котельва, 
с.  Михайлове  Котелевського  району,  с.  Си
доряче  Котелевського  району  Полтавської 
області; с. Куп’єваха Богодухівського району, 
с. Полкова Микитівка Богодухівського району 
Харківської області. Водночас, рухаючись ви
значеним експедиційним маршрутом від одно
го географічного об’єкта до іншого, мали мож

ливість попутно спостерігати реалії сучасного 
повсякдення  на  Білопільщині,  Сумщині,  Ле
бединщині,  Тростянеччині,  Охтирщині.  Під 
час  дослідження  місцевостей  та  спілкування 
з  респондентами  зроблено понад  сто  світлин. 
На фото зафіксовано загальні ландшафти сіл, 
архітектурні  об’єкти,  сільськогосподарські 
та  ремісничі  знаряддя  праці,  фрагменти  ви
робничих  процесів,  предмети  кустарництва 
тощо.  Частину  світлин  (близько  30  шт.)  ста
новлять копії фотознімків, що їх люб’язно на
дала  респондентка  із  с.  Полкова  Микитівка 
Богодухівського  району  Харківської  області 
Ніколаєнко  Ганна  Прокопівна.  Вони  стосу
ються 70–80х років ХХ ст. і відображають 
здебільшого епізоди з колгоспного життя (по
льова кухня, зустріч колгоспників з агітбрига
дою),  радянських  свят  та  обрядів  (колгоспні 
обжинки, проводи зими, Новий рік) тощо. 

Комплексні  етнографічні  дослідження 
проводилися  по  заздалегідь  розробленому 
маршруту. Ураховуючи  те, що попередньо ця 
експедиція  була  визначена  нами  як  кущова, 
щоразу  шлях  прокладався  від  базового  на
селеного  пункту  (м.  Охтирка).  Відповідно  в 
перший  день  виїзду  було  поставлено  за  мету 
зібрати  польові  матеріали  в  Слобожанській 
частині Полтавської області. Першу зупинку, 
як і планувалося, ми зробили в невеликому ра
йонному центрі – смт Котельва. «Полювати» 
за інформантом довго не довелося, проїхавши 
центр,  випадково  (як  це  частенько  і  буває  в 
етнографів!) біля одного з дворів нам пощас
тило  знайти  респондентку.  Хоча  відповіді  на 
поставлені нами запитання були різні за зміс
товим  наповненням,  проте  загалом  отримана 
інформація дозволила скласти пазл господар
ськовиробничої  культури  смт  Котельва  та 
сусідніх сіл (сс. Сидоряче, Мельники) в різні 
історичні  періоди  (міжвоєнний,  повоєнний, 
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З експедиційних досліджень. Хроніка

сучасний). Особливо вагомими є відомості про 
такі господарські заняття, як скотарство (до
гляд, лікування, годування та випасання худо
би),  городництво  й  садівництво  (вирощуван
ня,  зберігання,  заготівля  продукції),  а  також 
про народну агротехніку. Удалося зафіксувати 
солідну  інформацію про традиційні промисли 
й ремесла, зокрема прядіння та ткацтво (дані 
про  етапність  виробництва,  інструментарій, 
асортимент  тканих  виробів),  деревообробни
цтво  (бондарство,  колісництво),  шкіряне  ви
робництво  (кушнірство,  чоботарство);  дещо 
менше  фактів  зібрано  про  ковальство,  мли
нарство,  а  також  допоміжні  господарські  за
няття  –  збиральництво  та  рибальство.  Крім 
того, записано цікаві спогади про воєнні роки, 
голод 1947 року, вербування селян для роботи 
на Донбасі тощо, які дають ключ до розуміння 
повсякденного  життя  й  соціальнополітичних 
процесів ХХ ст. саме в цій частині України [1].

Різноманітні етнографічні свідчення про га
лузі традиційного індивідуального та колгосп
ного господарства (рільництво, тваринництво, 
садівництво, городництво), а також промисли 
та  ремесла  (гончарство,  цеглярство,  ткацтво, 
кожухарство,  колісництво)  було  зафіксовано 
в с. Сидоряче Котелевського району Полтав
ської області. Цікавими є зібрані усноісторичні 
спогади людей про період створення колгоспів, 
розкуркулення, а також шкільництво повоєн
них  років.  Зокрема,  у  контексті  досліджу
ваної  тематики  новою  виявилась  інформація 
про обов’язкове створення кролеферм при на
вчальних  закладах.  Місцеві  інформанти  роз
повідали  також  про  сучасні  особливості  гос
подарювання в селі. З’ясувалося, що сьогодні, 
у період складної економічної ситуації, багато 
людей живуть завдяки городництву, меншою 
мірою – садівництву. Окремі заняття, напри
клад, скотарство, бджільництво, дають селя
нам  можливість  отримати  додатковий  прибу
ток [11; 12]. 

Збираючись  в  етнографічну  експедицію  і 
плануючи  маршрут,  ніколи  не  можеш  спрог
нозувати, чи всі відзначені на дорожній карті 
населені пункти тобі вдасться відвідати, влас

не,  як  не  можна  передбачити  чисельність  ін
формантів,  яких  зустрінеш,  і  кількість  годин 
та фотознімків, що їх пощастить зафіксувати. 
Будьякий  зібраний  і  привезений  «з  поля» 
матеріал – це вже джерело для наукових до
сліджень,  певних  гіпотез  чи  узагальнень. 
Однак практика засвідчує, що з роками про
водити  етнографічні  польові  дослідження  на 
теренах Слобожанщини і загалом України стає 
складніше  й  менш  безпечно.  Аналізуючи  ре
зультати  цьогорічного  експедиційного  виїзду, 
переконані, що робота «в полі» могла б стати 
значно  продуктивнішою,  якби  не  деякі  непе
редбачувані  обставини,  породжені  складною 
політичною  й  соціальноекономічною  ситуа
цією в Україні. Зокрема, можна було б записа
ти набагато більшу кількість годин, коли б не 
доводилося  долати десятки кілометрів  бездо
ріжжя, а потім виснажливо шукати інформан
тів, адже за нинішніх умов  і, значною мірою, 
через  часті  випадки  шахрайства  люди  стали 
вкрай обережними, часто неговіркими. Особ
ливо  це  стосується  населених  пунктів,  де  не 
функціонують селищні ради і які розташовані 
віддалік  від  основних  транспортних  артерій. 
Так,  досліджуючи  слобідську  частину  Пол
тавської  області  і  проїжджаючи  через  неве
личке село Чернещина Котелевського району, 
пульс життя  вдалося помітити не  відразу:  на 
вулицях та селянських обійстях майже не було  
ніякого  руху,  незважаючи  на  обідню  пору  в 
будень,  немало  подвір’їв  стояли  пусткою,  не 
пощастило зустріти в цьому селі жодного до
рослого жителя. Про те, що с. Чернещина є не 
просто позначкою на карті, а реально існує, і в 
ньому досі господарюють люди (нехай у межах  
своїх  садиб),  переконали  двоє  хлопчаківпід
літків,  які  рибалили  на  місцевій  водоймі,  до
машня  птиця,  що  вешталася  денеде,  і  одна 
невелика хатинка, перед якою буяв гарний до
глянутий квітник із вражаючим різноманіттям 
троянд. 

Відчуття катастрофи виникало від  спогля
дання сумних картин повсякдення сусіднього 
с.  Михайлове  (за  народною  етимологією  – 
Михайлéве)  цього  самого  району.  Сюжети  й 
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образи, що, змінюючи один одного, виринали 
із сільських чагарників, чимось нагадували кі
ношну постапокаліптичну історію. Із великого 
колись  села  фактично  залишилося  кілька  ву
личок, і то напівпустих. Із соціальних об’єктів, 
які мали б забезпечувати тутешніх мешканців 
бодай чимось, реально функціонує лише пош
та. Напівзруйновані непрацюючі магазини та 
клуб указують на те, що село пережило тяж
ке  пострадянське  потрясіння.  Було  цілком 
зрозуміло, що с. Михайлове належить до тих 
вимираючих українських сіл, у яких люди ки
нуті напризволяще. Звісно, через вищезгадані 
чинники взяти розлогі інтерв’ю від аборигенів 
цього  села  не  вдалося.  Аудіозаписи,  які  все
таки  пощастило  зробити,  містять  уривчасту 
інформацію  про  колгоспне  господарство  по
воєнного  часу,  зокрема  як  про  окремі  види 
діяльності  –  рільництво  (зафіксовано,  що 
із  зернових  основною  культурою  було  жито, 
із технічних – буряк), тваринництво (у с. Ми
хайлове займалися розведенням великої рога
тої худоби, овець), так і про деякі особливості 
збору й переробки сільськогосподарської про
дукції, специфіку організації праці. Крім того, 
зібрано  дані  про  особливості  ведення  індиві
дуального  селянського  господарства  в  другій 
половині ХХ ст. і в наш час. З’ясовано, що в 
нинішніх реаліях  козівництво фактично  замі
нило  скотарство,  важливе  значення  має  пта
хівництво (вигодовування качок, гусей) [3; 4]. 

Сьогодні,  їдучи  в  експедицію,  зокрема 
в  такі  незахищені  села,  етнологу  варто  бути 
психологічно готовим до того, що його можуть 
прийняти  за  «чужого»,  але  потрібно  залиша
тися толерантним і з розумінням ставитися до 
некоректного,  часом  образливого  ставлення. 
Значно безпечніше почуваєшся «в полі», якщо 
маєш  поруку  від  представників  місцевої  вла
ди 1, культури, освіти чи провідників із «своїх».  
Саме завдяки таким людям у с. Полкова Ми
китівка  Богодухівського  району  Харківської 
області  протягом  другого  експедиційного  
дня було опитано найбільшу кількість  інфор
мантів (шість осіб). Примітно, що інформація, 
зафіксована від кожного з них, вельми різно

манітна. Це як етнографічні відомості про тра
диційне  житлобудівництво,  галузі  промислів 
і  ремесел,  основні  та  допоміжні  господарські 
заняття,  радянські  свята  й  обряди,  дошлюб
не спілкування, народну кухню, так і спогади 
про  розкуркулення  родин,  тяжке  дитинство 
у  воєн ні  та  повоєнні  роки  [5–10].  До  того ж 
удалося  зафіксувати  унікальні  свідчення  про 
кустарне  виробництво  цукерок.  Одна  з  рес
понденток  розповіла,  що  батько  передав  ро
дині  технологію  виготовлення  цукерок,  що 
дало їй можливість заробити на харчі в скрутні 
часи,  виробляючи  ці  льодяники  на  замовлен
ня  односельців  [10].  Також  уперше  побачили 
основні процеси підготовки пуху для в’язаних 
виробів,  зокрема  відомих  оренбурзьких  плат
ків.  Знання  цього  ремесла  наша  респондент
ка привезла з Уралу ще наприкінці 50х років 
ХХ ст. і зуміла не лише зберегти це ремесло, 
але  й  адаптувати  свої  вміння  до  нових  видів 
сировини, інших видів продукції [9].

Польові  матеріали  із  с.  Куп’єваха  Бого
духівського  району  Харківської  області  до
повнюють зібрані  в  інших населених пунктах 
дані  про  тваринництво  в  індивідуальних  се
лянських  господарствах,  особливості  органі
зації праці в колгоспах, голодний 1947 рік [2]. 

Зібрані свідчення в різних населених пунк
тах  двох  областей  доволі  різноманітні  й  фак
тично  майже  не  повторювалися,  за  винятком 
інформації про пересувних «ганчурників», які 
міняли глиняні вироби на різноманітне ганчір’я, 
про здавання шкір із тварин державі, а пізні
ше  –  скупникам;  спогадів  про  те,  як  селяни 
обробляли  землю  биками;  сюжетів  про  роз
куркулення,  тяжкі повоєнні роки, на які при
пало  дитинство  багатьох  наших  інтерв’юерів, 
та голод 1947 року. Примітно, що кілька рес
пондентів (і на Полтавщині, і на Харківщині) 
звертали нашу увагу не те, що суспільство дуже 
змінилося,  люди,  зокрема  односельці,  стали 
байдужими один до одного, непривіт ними, не
веселими: «Та було все тоді... І тоді люди були 
такі добрі, такі ласкові, а тепер такі – страшні 
люди...  Тепер  уже  цього  нема,  тепер  уже  [...] 
скоро  кончіцця  життя  наше»  [1];  «Хароше, 
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З експедиційних досліджень. Хроніка

велике село було! [...] Тепер не почуєш ніде ні
чого. А то було скрізь гуде, скрізь. Співають, 
танцюють  і  все.  Весело  жилось,  от.  А  зараз 
уже!..» [11]; «А щяс скоро ми здоровкатимимсь 
будем за гроші... Бо проходе... Проходе те, шо 
сто  лєт  мене  зна,  проходе,  а  я  ж  така,  як  шо 
ото:  “Драстє”.  –  “Ой,  я  не  замітила”.  Кажу: 
“Я вибачаюсь”. Могло таке бути. Це до чього 
ми  доходимо?  Отака  неповага  до  людей.  Бу
дуть  усі  старими,  не  будуть  усі  молоді»  [10]. 
Зауважували також і про те, що сучасні діти, 
молодь не знають, що таке праця. Порівнюючи 
своє дитинство й дитинство сучасних дітлахів, 
інформанти зазначали, що сучасні девайси, зо
крема телефони, комп’ютери, планшети, лише 
шкодять молодому поколінню: «Ото скажіть, 
шоб оці діти, шоб їх трошки [...] не сиділи вони 
в  комп’ютерах  днями  й  ночями,  а  таки  дума
ли, шо нада трошки робить. Ми ж тоже діти 
були. [...] Не було того, шо ми не робили» [10]; 
«Клуб, конєшно, занед баний. Ну а шо ти зро
биш?  Воно  тому  не  нужне,  тому  той...  Та  й 
тапер  молодьож...  Тапер  комп’ютора,  тепер 
ото всякі “скайпи”» [8]; «Ну, зараз усе йде на 
гроші. [...] Проводи в армію [відзначали], ви
провожали й встрічали всігда, в армію випро
важаєм солдата, пєсні... Батьки, матері – всі 
той...  Ото  раніше  було  як!  А  зараз  –  зараз 
комп’ютер, Інтернет...» [7].

Окреме  загальнослобідське  явище,  на  яке 
ми  звернули  увагу,  –  це  придорожня  торгів
ля  в  селах,  через  які  пролягають  автошляхи 
міжрайонного  та  міжобласного  сполучення. 
Рухаючись  із  півночі  на  південь  через  Не
дригайлівський,  Білопільський,  Сумський, 
Лебединський,  Тростянецький,  Охтирський 
райони Сумської області, Котелевський район 
Полтавської  області,  Богодухівський  район 
Харківської області, трасою Конотоп – Тер
ни  –  Суми  –  Лебедин  –  Тростянець  – 
Охтирка – Котельва – Пархомівка повсюдно 
біля дворів чи на виїздах із населених пунктів 
можна  було  побачити  лотки  із  крамом.  Зде
більшого це сезонні овочі та фрукти (помідори, 
картопля, яблука, огірки, часник, гарбузи, ка
вуни, дині) із власних городів і садків, продук

ти скотарства, бджільництва та птахівництва 
(молоко,  яйця,  мед  тощо);  рідше  –  плетені 
з лози вироби, віники. Дехто, аби привернути 
увагу подорожніх до своїх стихійних торгових 
лавок, візуалізув їх шляхом створення цікавих 
фруктовоовочевих екоскульптур. 

Сьогодні як у містах, так і селах Сумщини, 
Полтавщини, Харківщини люди активно зай
маються  городництвом  та  садівництвом. По
мітна тенденція, коли захоплення тим чи іншим 
видом  господарської  діяльності  переростає  в 
дрібний  бізнес.  Шукаючи  стратегії  виживан
ня  в  складних  економічних  умовах,  ця  кате
горія господарів від початку була націлена на 
отримання прибутку реалізацією через ринок, 
придорожню торгівлю, а також через оптових 
скупників. Примітно, що такі люди не мають 
спеціальної  аграрної  освіти,  здебільшого  це  
самоуки, які заклали фундамент знань завдя
ки інформації й майстеркласам, що поширені 
в Інтернеті, а постійна практика, бажання по
кращити матеріальне становище, мати добро
бут у родині допомогли оптимізувати резуль
тати зусиль. Зокрема, у м. Охтирці Сумської 
області ми мали можливість відвідати ягідник. 
Його  господар  О.  Дьяков  уже  кілька  років 
займається  вирощуванням  різних  видів  ягід. 
Спочатку це були ремонтантні сорти полуниці 
та малини. Згодом плантацію розширила ожи
на. Нині ягідникаматор експериментує з куль
тивуванням лохини («голубіки»). У с. Полкова 
Микитівка  Богодухівського  району  Хар
ківської  області  побували  на  винограднику 
М.  Ніколаєн ка,  який  близько  десяти  років 
шукає оптимальні методи його культивування 
в кліматичних умовах Слобідської України.

Досліджуючи минуле (шляхом опитування 
респондентів,  вивчення  архітектури,  ужитко
вих предметів тощо) й водночас споглядаючи 
сучасність сіл, міст та містечок, ми намагали
ся  осмислити,  що  відбулося  з  господарсько 
виробничою  культурою,  яких  структурно
функціональних  перетворень  зазнали  ті  чи 
інші ділянки, які нові сфери діяльності вдалося 
опанувати  жителям  досліджуваної  нами  час
тини  Слобожанщини.  Водночас,  подорожую
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чи від одного слобідського села чи містечка до 
іншого, повсякчас фіксуєш доволі полярні кар
тини буття, які наочно переконують, що сучас
не сільське населення скорочується нереально 
швидким  темпом,  закриття  школи  пришвид

шує процес старіння села, а повна відсутність 
соціальної інфраструктури – магазинів, шкіл, 
лікарень,  транспортного  сполучення  та,  влас
не,  і  самого  дорожнього  покриття  –  робить 
українські, зокрема слобідські, села пустками.

1 Авторка висловлює подяку Сергію Івановичу 
Мартелову, голові сільської ради с. Полкова Мики-

тівка Богодухівського р-ну Харківської обл., за до-
помогу та сприяння в пошуку інформантів.
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ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВИМІР  
СУЧАСНОЇ ПІВДЕННОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ  

(за експедиційними матеріалами)

Микола Бех, Олена Таран,  
Марина Курінна, Дзвенислава Ганус, 
Богдан Сауляк, Віталій Іванчишен, 
Марина Олійник, Анатолій Борейко

11–18  жовтня  2016  року  науковці  відділу 
«Український  етнологічний  центр»  Інституту 
мистецтвознавства,  фольклористики  та  етно
логії  ім.  М.  Т.  Рильського  НАНУ  здійсни
ли  етнографічну  експедицію  до  Валківського 
(м.  Валки,  смт  Ков’яги,  сс.  Костів,  Огульці, 
Високопілля), Коломацького  (сс. Шелестове, 
Нагальне), Нововодолазького (сс. Знам’янка, 
Стара  Водолага,  Федорівка,  Круглянка), 
Красноградського  (с.  МиколоКомишувата) 
районів  Харківської  області  та  Чутівсько
го  району  (сс.  Черняківка,  Кочубеївка,  Нова 
Кочубеївка) Полтавської області (керівник – 
М.  Бех).  Означені  території,  що  входять  до 
історикоетнографічного  регіону  Слобожан
щина,  становлять  особливий  інтерес  для 
етно логів  як  перехідна  зона  з  етнографічним 
регіоном  Середня  Наддніпрянщина.  Шля
хом  польового  та  кабінетного  інтерв’ювання, 
фото  та  відеофіксації  учасники  експедиції 
отримали матеріал, який дозволяє виокремити 
регіональну  специфіку  побутування  духовної 
та  матеріальної  культури  мешканців  окресле
ного  регіону.  Переважна  частина  респонден
тів  –  сільські  мешканці  1920–1940х  років 
народження.  Співробітники  відділу  зібрали 
цінний матеріал з  арсеналу як духовної,  так  і 
матеріальної  культури:  здійснено  етнолінгвіс
тичні  записи  з  метою  їх  аналізу  спеціаліста
ми,  записи  усної  історії  регіону;  зафіксовано 
матеріали,  пов’язані  з  традиційною  родиною, 
сучасними сімейними стосунками, комплексом 
поховальнопоминальної  обрядовості,  народ
ною  медициною,  педіатрією  та  фітотерапією, 
метеорологією, астрономією та річним циклом 
календарної обрядовості. У контексті фіксації 

стану  матеріальної  культури  увага  науковців 
зосереджувалася на вбранні українців Слобо
жанщини, народній кулінарії, напрямах госпо
дарської діяльності – рільництві, городництві, 
бджільництві, рибальстві, деревообробці.

Система  землекористування,  що  сформу
валася в другій половині ХІХ ст., передбачала 
приватну  і колективну форми земельної влас
ності.  Користування  ділянками  могло  бути 
постійним,  тимчасовим  і  разовим.  Протягом 
ХХ  ст.  відбулися  зміни  в  способах  викорис
тання земельного фонду, проте основна струк
тура не зазнала вагомих трансформацій.

Традиційна  садиба  кінця  ХІХ  ст.  була 
обнесена  плетеним  тином  та  ділилася  на 
три  огородженні  частини:  двір,  тік  і  город. 
У 80–90х роках ХХ ст. почали зводити ви
сокі  паркани  в  людський  зріст  із  дощок  або 
шиферу, що символізувало замкненість і від
стороненість  окремої  сім’ї  від  громади.  Як 
зазначають респонденти, «колись люди жили 
дружньо,  не  так,  як  щас,  позичали  все  –  і 
сіль,  і сірники». У дворі розміщувався буди
нок, комора із засіками, погріб для зберігання 
овочів та хлів для худоби.

На  більшості  досліджуваної  території 
(Валківській,  Коломацький,  Нововодолазь
кий рни) хати будували каркасним способом з 
вертикально («сторчма») укладених дерев’яних 
колод,  які  після  клинцювання  обмазували 
глиною і білили: «Носили з ліса дерево, отакі 
обаполки, і построїли тоді з цього дерева, шо 
наносили вручну [хату]. І така хата в нас була. 
І землю [глину] місили, соломи туди добавля
ли, як глину». Хати, стіни яких зведені з топ
таної глини та саману, розповсюджені на межі 
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Слобожанщини  та  Полтавщини  (сс.  Нова 
Кочубеївка,  Кочубеївка  Чутівського  рну 
Полтавської обл.). Починаючи з 1960х років, 
у  будівництві  стін  використовують  цеглу,  ви
готовлену  на  місцевих  підприємствах.  Дахи 
хат,  побудованих  до  середини  ХХ  ст.,  були 
переважно  чотирисхилі,  покриті  соломою  або 
очеретом.

Навпроти  хати  будували  приміщення  для 
зберігання снопів – клуню, поряд з якою ро
били площадку з утрамбованої глини для об
молочення зерна – тік. У регіоні також побу
тували клуні з током, останній був посередині 
приміщення, а по обидва боки розташовували 
засіки  для  снопів.  Протягом  другої  полови
ни  ХХ  ст.  тік  як  частина  двору  зникає,  що 
пов’язано зі скороченням площ, відведених під 
посіви зернових.

Найбільшу  частину  городу  («плесо»)  се
ляни  відводили  під  картоплю,  яку  почина
ли садити навесні, після того як прогріється 
земля. Висаджували картоплю «під лопату» 
на  переорану  ще  з  осені  ділянку  або  «під 
плуг». Інформатори зазначають, що протягом 
першої половини ХХ ст. в регіоні побутува
ла  заборона  виконувати  польові  роботи  до 
Благо віщення (7 квітня), проте її не дотриму
валися. Картоплю обсаджували гарбузами й 
огірками. Оскільки ці культури були чутливі 
до холоду,  їх  сіяли на початку  травня. У ре
гіоні  й  нині  побутує  звичай  сіяти  огірки  на 
свято  Юрія  (6  травня).  Поряд  з  картоплею 
або між двоматрьома рядами картоплі сіяли 
буряки.  На  грядках,  які  найкраще  вдобряли 
перегноєм, висаджували капусту, «баклажа
ни» (тут баклажанами називають помідори), 
цибулю, часник. Останній садили на Покро
ву,  утеплюючи  його  листям,  щоб  не  померз 
узимку. На низинах відводили місце під ко
ноплі,  з  насіння  яких  робили  олію,  а  стебла 
використовували  для  виготовлення  полотна. 
Починаючи з 1950х років, населення дослі
джуваного регіону масово відмовляється від 
виготовлення  полотна  в  домашніх  умовах, 
тому  коноплі  зникають  з  городів  місцевих 
жителів.

Основний  земельний  масив  («поле»)  від
водився  під  вирощування  злакових  культур: 
жита, пшениці,  ячменю,  вівса,  проса,  гречки, 
кукурудзи,  яку  масово  почали  вирощувати  з 
кінця  1950х  років.  Традиційно  «поле»,  яке 
охоплювало весь орний земельний масив, роз
діляли  на  три  частини.  Толокою  тут,  як  і  на 
всій  території  України,  називали  землі,  що 
відводилися  під  пар.  Протягом  весни  і  літа 
на цих землях випасали домашніх тварин, що 
було  зумовлено  необхідністю  підвищення  ро
дючості ґрунту та його удобрення. Так, випа
саючи тварин на цих ділянках та влаштовую
чи  стійбища  для  них,  господарі  відповідним 
способом  угноювали  поле.  Упродовж  серпня 
землі, які були відведені під толоку, переорю
вали.  Традиційно  озимину  починали  збирати 
в  другій  половині  липня,  потім  стерню  пере
орювали  на  зиму  («зяб»).  Навесні  переорану 
ділянку засівали яровими культурами (ячмінь, 
овес,  гречка),  перед  тим  розпушивши  ґрунт 
бороною. Наступного року цю ділянку знову 
перетворювали на толоку. Кожен господар мав 
можливість,  таким  чином,  здійснювати  сіво
зміну для забезпечення родючості ґрунтів, що 
було складовою народної агрономії.

Протягом  кінця  1920х  –  початку 
1930х  років  у  регіоні,  як  і  на  всій  території 
України, було проведено «масову колективіза
цію»,  яка  передбачала  примусове  об’єднання 
дрібних  індивідуальних  господарств  у  великі 
колективні.  Основою  для  новостворених  гос
подарств  мав  стати  єдиний  земельний  фонд 
колгоспу, який складався з основного масиву 
сільськогосподарських земель. Селянам зали
шили невеликі земельні наділи – городи, пло
ща яких становила в середньому 0,4 га.

Потрібно  зазначити,  що  колгоспники  ін
тенсивно  використовували  надані  земельні 
наділи,  що  давало  їм  можливість  забезпечи
ти  себе  їжею,  крім  того,  після  війни  селяни 
змушені  були  платити  великі  натуральні  по
датки  за  користування  цими  наділами.  Про
те  у  зв’язку  з  малими  земельними  площами 
селяни перестали вирощувати злакові культу
ри на присадибних ділянках, хоча як виняток 
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засівали  невелику  частину  для  підвищення 
родючості  ґрунту,  здійснюючи  в  такий  спо
сіб сівозміну. Уже після Другої світової війни 
багато  господарств  відмовилися  від  вирощу
вання зернових. Борошно для випікання хліба 
міняли або купували на Західній Україні. До 
того ж наприкінці 1950х років колгоспникам 
збільшили видачу зернових на трудодень.

Орний  характер  землеробства  передбачав 
відповідне  технічне  забезпечення,  основним 
орним знаряддям був плуг. У регіоні побуту
вав плуг «з передком», який складався з двох 
частин: робочої – плуга і тяглової – передка 
(«коліс»). Крім того, для переорювання горо
дів використовували плуг «без передка» (лег
кий і досконаліший фабричний варіант тради
ційного плуга) та багатозубе рало з трикутною 
рамою, яке традиційно слугувало для культи
вування землі (ралили «зяб»). У першій поло
вині ХХ ст. для прополювання картоплі поча
ли  застосовувати  багатозубі  рала  з  ручками. 
Для  розпушування  ґрунту  використовували 
рамочні  борони  із  залізними  зубами.  Крім 
тяглових  знарядь,  селяни  послуговувалися 
ручними знаряддями для обробітку ґрунту – 
сапою  та  лопатою.  Для  збору  врожаю  вико
ристовували  два  основні  знаряддя  –  серп  і 
косу.  Остання  продуктивніша,  тому  була  в 
більшому  вжитку.  Основним  знаряддям  для 
молотьби зернових слугував ціп, з 1930х ро
ків  у  колгоспі  користувалися  молотильними 
машинами  («лобогрійки»).  Необхідно  зазна
чити, що механізація села в регіоні відбулася 
доволі рано. Проте в 30–50х роках ХХ ст. 
частка  тяглової  живої  сили  в  сільськогоспо
дарському  виробництві  була  домінуючою, 
після  війни  колгоспники  для  обробітку  зем
лі  взагалі  використовували  корів.  Остаточна 
механізація  села  припадає  на  першу  полови
ну  1960х  років.  Як  зазначають  респонден
ти, починаючи із 70х років ХХ ст. механічні 
трактори замінили живу тяглову силу.

Важливим  напрямом  господарської  діяль
ності мешканців досліджуваного регіону було 
й залишається бджільництво. Наявність знач
ного  ресурсного  потенціалу,  насамперед  лісо

вих масивів і різноманітної флори краю, зумо
вила довготривалий та безперервний розвиток 
бджільництва на Слобожанщині. Опираючись 
на зібрані польові етнографічні матеріали, зау
важимо, що умовно бджолярів можна поділити 
на дві групи, а саме: досвідчених, які тяжіють 
до використання традиційних методів ведення 
бджільництва, і сучасних, здебільшого почат
ківців,  переважно  представників  молодшого 
покоління  мешканців  слобожанських  сіл.  Це 
певною  мірою  можна  пояснити  доступністю 
спеціалізованої та довідкової літератури з до
гляду  за  бджолиними  роями  та  особливостей 
виробництва якісного меду.

Найбільш  вичерпну  інформацію  було  за
писано  від  бджоляра  Миколи  Чередника 
(1943  р.  н.),  мешканця  с.  Кочубеївка  Чутів
ського  району  Полтавської  області.  Він  опи
сав  і  продемонстрував  будову  виготовлених 
власно руч вуликів, розповів про специфіку до
гляду за бджолами в різні пори року, акценту
ючи увагу на тому, що засвоїв цей досвід від 
батька.  Сучасні  бджолярі  майже  не  перейня
ли традиційного досвіду в цій важливій галузі 
системи  життєзабезпечення  жителів  Слобо
жанщини. На жаль, з плином часу обрядово
звичаєвий  вимір  бджільництва  втрачає  своє 
вираження в народній культурі. Однак занят
тя  продовжує  існувати  як  один  з  актуальних 
та  необхідних  способів,  завдяки  яким  можна 
отримати додаткові засоби для існування. 

З  огляду  на  зібрані  відомості,  можемо 
стверджувати,  що  рибальство  в  дослідже
них  нами  населених  пунктах  Слобожанщини 
має  індивідуальнолюбительський  характер. 
Основними знаряддями лову є волок, поплав
кова вудка та спінінг. Доволі специфічним су
часним способом вилову риби слугує поєднан
ня елементів вудки на базі спінінга, коли ловля 
відбувається «на сліпу» або на «смик» без ви
користання поплавків.

В  українського  народу  впродовж  століть 
у  процесі  виробничої  діяльності,  постійного 
спілкування з природою сформувалися багаті 
традиційні знання, які давали змогу виживати 
в  нелегких  умовах  натурального  й  напівнату
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рального способу господарювання. Ці знання 
допомагали  хліборобам  орієнтуватися  в  про
сторі,  пристосовуватися  до  природних  умов, 
здійснювати  потрібні  виміри  й  обрахунки, 
прогнозувати результати праці, пізнавати світ. 
Важливе місце в такій діяльності та формуван
ні поведінки людей посідали знання метеоро
логії і народний календар.

У  ході  польової  роботи  нами  зафіксовано 
народні  методи  спостереження  та  фіксації  ме
теорології. В окресленому регіоні широко побу
тували прикмети, які дозволяють прогнозувати 
погодні  явища  на  найближчий  час.  Особливо 
популярні  серед  них  такі:  прогнозування  по
годи за сходом та заходом сонця, вечірньою та 
вранішньою  зорею,  вранішньою  росою  –  на 
найближчий день. За розташуванням молодого 
місяця стосовно до сторін світу, як запевняють 
респонденти,  можливо  прогнозувати  погодні 
умови на наступний календарний місяць (якщо 
ріжки  місяця  наставлені  вгору,  передбачали 
сухий та бездощовий місяць улітку, а взимку – 
холодний та морозний).

Не  менш  важлива  група  передбачень 
ґрунтується  на  спостережені  за  поведінкою 
свійських тварин (кіт,  собака, корова), птахів 
(кури, гуси, качки) та комах (бджоли, комарі): 
собака ховається – на дощ; гуска ховає дзьоба 
під крило – холодатиме; бджоли ховаються у 
вулик – на дощ, похолодання.

Існує  комплекс  важливих  прикмет  у  про
гнозуванні  погоди,  пов’язаних  з  християнсь
ким календарем. До таких християнських свят 
належать Різдвяні  свята, Стрітення, Явдохи, 
Юрія, Сорок святих, Благовіщення, Варвари, 
Покрова. Саме в ці дні за станом погоди на
магалися визначити майбутній урожай. Це за
фіксовано в усній народній творчості: якщо на 
Стрітення півень  води нап’ється,  то до Юрія 
віл напасеться.

У деяких селах були свої знавціметеороло
ги,  які  вели  записи  спостережень за погодою 
й добре орієнтувалися в цій царині народного 
досвіду.

Джерелом харчування сучасного сільського 
населення досліджуваних районів залишаєть

ся присадибна ділянка та земельний пай, який 
переважно здається в оренду. Основу раціону 
складає так званий борщовий набір: картоп ля, 
морква, буряк, капуста, цибуля, часник, помі
дори  («баклажани»),  а  також  огірки.  Найпо
ширенішими способами заготівлі продуктів на 
зиму  є  соління  та  квашення  поряд  з  консер
вацією у  скляних  банках;  однією  із  сучасних 
форм  стало  заморожування  свіжих  овочів, 
фруктів  та  ягід  (сс.  Костів,  Знам’янка,  Нова 
Кочубеївка). Серед їжі тваринного походжен
ня  основне  місце посідають  молоко  і  продук
ти  його  переробки  (кисляк,  сметана,  сир,  ря
жанка, пряжене молоко) та м’ясо (насамперед 
курятина, качатина, свинина). Свиней колють 
переважно  перед  Різдвом;  упродовж  року  – 
за потреби (наприклад, на сімейні події). 

Сучасна  торговельна мережа дозволяє  ку
пувати крупи та хліб уже в готовому вигляді, 
через  що  фактично  більшість  респондентів 
хліб  не  печуть,  але  добре  пам’ятають  техно
логічний  процес.  Відповідна  тенденція  збе
рігається й у  виготовленні  весільного печива: 
короваї печуть на замовлення, унаслідок чого 
втрачається  регіональна  специфіка  цих  риту
альних виробів.

Відомості про традиційне бондарство в ре
гіоні вдалося зафіксувати лише зі слів респон
дентів, які згадують, що колись у господарстві 
використовували  бондарні  вироби.  Майстрів, 
які знають технологію та  інструментарій бон
дарства  тут  майже  не  залишилося.  Лише  в 
с. Кочубеївка вдалося віднайти майстра, який 
працював у колгоспній плотні.

Опитані  респонденти  повідомили  про  ду
бові діжки об’ємом 5–10 відер, з дерев’яними 
або  металевими  обручами,  у  яких  солили  на 
зиму  капусту,  огірки,  помідори  тощо.  До  се
редини  ХХ  ст.  поряд  з  металевими  відрами 
використовували  дерев’яні,  які  переносили  на 
коромислі.  Сало  солили  в  дерев’яних  ящиках 
(салянках), з отворами у дні. Масло збивали 
в маслобійках «барабанного» типу, невеличких 
діжечках з кількома дерев’яними лопатями. 

Дерев’яні хлібні діжі для замішування тіс
та  не  були  розповсюджені  в  досліджуваних  
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районах. Насамперед через близькість визнач
ного  гончарного осередку – с. Опішня, май
стри якого забезпечували  господинь макітра
ми великого розміру. 

Спеціальним виробом для прання полотня
ного одягу було жлукто, яке виготовляли із су
цільного дерева шляхом видовбування серце
вини. Спочатку в жлукто  закладали брудний 
одяг, потім накривали його шматком полотна, 
на яке насипали попелу (золи), після чого за
ливали  всередину  окріп  і  залишали  «золити
ся» на кілька годин. 

Загалом  бондарні  вироби  в  досліджува
ному регіоні втратили своє значення ще в се
редині  ХХ  ст.,  на  відміну  від  тих  історико 
етнографічних  регіонів  України,  де  темпи  ін
дустріалізації були повільнішими. Промислові 
аналоги  витіснили  традиційні  бондарні  виро
би, а майстрибондарі не передали свої знання 
новому поколінню, через що цілий пласт мате
ріальної культури майже втрачено.

Дослідження особливостей вбрання укра
їнців  Слобожанщини  здійснювали  шляхом 
вивчення  предметів  одягу  й  фотоматеріалів, 
які  зберігаються  в  колекціях  Валківського 
краєзнавчого  музею,  кімнатимузею  Огуль
цівської  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  сту
пенів  Валківської  районної  ради  та  Шелес
тівського  НВК  І–ІІІ  ступенів  Коломацької 
районної ради, Музею історії села Знам’янка 
Знам’янської  сільської  ради  Нововодолазь
кого  району  Харьківської  області,  та  опиту
вання респондентів віком від 36 до 88 років. 
У  пам’яті  інформантів  залишилися  фрагмен
тарні  спогади  про  особливості  традиційного 
жіночого строю, який з 1920х років вийшов 
з  широкого  вжитку.  Згідно  з  опитуванням, 
у  цій  місцевості  до  початку  Другої  світової 
вій ни  сорочки  виготовляли  з  доморобного 
конопляного  полотна.  Аналіз  конструктив
ного устрою сорочок з музейних колекцій за
свідчив, що розповсюдженими були вироби з 
уставкою до утоку, з членуванням на дві час
тини: верхня називалася «станок», нижня – 
«підтичка».  Горловину  сорочки  обробляли 
тасьмоюобшивкою  чи  маленьким  коміром

стійкою.  Для  цієї  місцевості  характерне 
з’єднання  рукава  сорочки  з  уставкою  за  до
помогою навісного петельного шва, який мав 
вигляд хвилі. Переважна більшість  сорочок,  
які зберігаються в музейних колекціях, оздоб
лена технікою вишивки хрестиком в червоно 
чорних  кольорах.  Значного  поширення  на
був  мотив  троянди,  який  має  чимало  варіа
цій.  Довжина  керсеток  на  Слобожанщині  є 
коротшою,  порівняно  з  Полтавщиною.  Так, 
у с. Знам’янка побутували керсетки з верти
кально нашитими зигзагоподібними фестона
ми, які слугували застібкою. Поясний одяг у 
музейних  збірках  представлений  спідниця
ми.  Традиційні  українські  плахти  майже  не 
збереглися,  оскільки  їх  забирали  в  населен
ня  для  господарських  потреб  при  вступі  до 
колхозу.  За  спогадами  респондентів,  вбран
ня  селян  1930–1950  років  мало  міський  ви
гляд,  оскільки  купували  його  на  так  званій 
«толкучці»«барабашці»  або  виготовляли 
самостійно. Під час війни вишиті  українські 
сорочки  ставали  предметом  обміну  на  про
дукти, за якими селяни їздили на Полтавщи
ну. У скрутні роки Другої світової війни одяг 
виготовляли  з  доступних  матеріалів,  напри
клад, військового намету. Покращення мате
ріального забезпечення вбранням почалося в 
середині 1950х років. Приміром, у с. Костів 
побутувала мода на чоловічі українські виши
ванки: «Оце в мужиків було, носили. Да, оце 
в клуб як ідуть, з коротким рукавом вишито, 
хто з длінним рукавом. Оце в них мода тоді 
була на вишивку. У клуб як ото прийдуть, як 
ото  інкубатори.  Всі,  еге,  вишиванки,  сороч
ки. Це було. Штани обнаковенні,  тільки со
рочки вишиті». Чоловічі і жіночі вишиванки, 
які в народі називали «кофтами», промислово 
виготовляли на фабриці «Україна», яка мала 
свої філії в районних центрах Харківщини.

Як  згадують  інформатори,  український 
одяг  використовувався  в  його  сценічній  ін
терпретації  в  роботі  самодіяльних  колективів 
при  сільських  клубах.  Костюми,  як  правило, 
замовляли  в  Харкові,  а  кошти  виділялися  з 
колгоспного бюджету. На Різдво в с. Шелес
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тове  під  час  колядування  хлопці  вдягали  ко
жухи навиворіт. За радянських часів майстри
ні  виготовляли класичні  вишиванки  та модне 
вбрання з використанням українських елемен
тів шляхом оздоблення вишивкою.

Структура  календарної  обрядовості  у  про
стежених селах Харківської  і Полтавської об
ластей збереглася фактично в повному обсязі. 
Найкраще  відомо  про  свята  зимового  циклу 
(Андрія, Різдво, Новий рік, Водохреща тощо), 
меншою  мірою  про  свята  осіннього  періоду 
(переважно  прикмети,  прислів’я  та  приказки, 
пов’язані  зі  святами  Воздвиження,  Покрови, 
Дмитра,  Михайла  та  ін.).  Водночас  привер
нула увагу  інформація про побутування окре
мих, майже зниклих звичаїв. Так, наприклад, у 
с. Нова Кочубеївка від респондентки 1928 року 
народження вдалося записати відомості про те, 
як на Івана Купала дівчата обирали поміж себе 
«Маренку»,  яку  прикрашали  вінком  з  живих 
квітів і з якою плигали через будяки (місцевий 
аналог купальського вогнища).

Серед ритуальних страв календарного цик
лу  незмінними  залишаються  кутя  та  паска. 
Традиція  оформлення  пісного  святвечірнього 
столу  в  досліджуваній  місцевості  не  перери
валася. Кутю зазвичай готують з ячменю або 
пшениці,  дуже  рідко  –  з  рису.  Приготуван
ня  саме дванадцяти  страв не  є  обов’язковим; 
головне  на  столі  мають  бути  кутя,  узвар  та 
пісний борщ / капусняк (сс. Стара Водолага, 
Нова Кочубеївка, Костів). Кутю готуть тричі: 
на Святвечір, на Новий рік та Голодну кутю. 
Серед  страв  весняного  календарного  циклу 
головне  місце  посідає  паска,  зрідка  –  бабка. 
Фарбування  яєць  відбувається  традиційним 
способом – у цибулинні, також використову
ють  промислові  фарбники,  надаючи  перевагу 
червоним,  синім,  жовтим  та  рожевим  кольо
рам. Лише одна з опитаних респонденток за
значила, що в її родині випікають бублики на 
Сорок святих (с. Нова Кочубеївка). Стійкими 
в народній кулінарії  залишаються харчові за
борони для жінок не їсти яблук з нового вро
жаю до  їх освячення на Спаса,  а  також різа
ти / сікти капусту на Усікновення.

Одним з факторів зміцнення місцевих гро
мад та прояву гостинності є традиція святку
вання  Храмового  свята.  Саме  та  таку  подію 
потрапили  учасники  експедиції  14  жовтня  в 
с. Стара Водолага. Молебень закінчився свят
ковим  частуванням  гостей  на  подвір’ї  храму. 
Традиційними стравами на такій події є борщ, 
смажена риба та пиріжки (начинка з каш, кар
топлі,  капусти).  Зазвичай  готують  однадві 
жінки, але продукти заготовляються у склад
чину (всією сільською громадою).

Основною  формою  регулювання  статевих 
відносин  серед  опитаних  респондентів  стар
шого  покоління  є  шлюб,  оформлений  згідно 
з  державним  законодавством  та  звичаєвим 
правом. Серед молоді переважають так звані 
шлюби  «на  віру»  (громадянські),  спостеріга
ється  також  послаблення  принципу  вузько
територіального спілкування юнаків і дівчат у 
межах села. Щодо свободи вибору, то опитані 
інформатори  (у  тому  числі  й  селяни  1920–
1930х років народження) свідчили про само
стійне  знайомство  майбутнього  подружжя  й 
незалежне  (від  батьків)  розв’язання  питання 
про укладання шлюбу.

Сім’я  зберігає  чітку  усталену  структуру – 
це  моногамна  нуклеарна  родина,  яка  склада
ється з чоловіка, жінки та дітей. Водночас на 
Слобожанщині  досить  міцно  дотримуються 
принципу  не  залишати  батьків  похилого  віку 
на  самоті.  За  свідченням  респондентів,  якщо 
до середини ХХ ст. на «батющини» (догляда
ти батьків) залишалися молодші діти, то нині 
про  батьків  піклуються,  як  правило,  ті,  хто 
«має совість».

Під  час  експедиції  зафіксовано  активне 
використання  місцевим  населенням  методів 
народної  медицини,  що  передбачають  поєд
нання  раціональних  та  магічних  засобів  лі
кування.  Зокрема,  вагоме  місце  відводилося 
лікам  рослинного  і  тваринного  походження. 
Мешканцям Слобожанщини відомі лікувальні 
властивості звіробою, полину, кропиви, подо
рожника,  лопуха,  чистотілу,  м’яти,  ромашки, 
безсмертника,  чебрецю,  материнки,  череди, 
любистку тощо. Рослини сушили в затінку та 
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З експедиційних досліджень. Хроніка

застосовували у вигляді відварів, настоянок на 
горілці,  компресів, мазей. З лікувальною ме
тою використовують городні (часник, цибуля, 
картопля,  капуста,  чорна  редька,  буряк,  на
сіння гарбуза, «коси» кукурудзи), зернові (яч
мінь,  овес, жито)  та  технічні  (льон) рослини. 
Широкого  застосування набули молочні про
дукти  (коров’яче  та  кобиляче  молоко,  масло), 
тваринні та пташині жири (гусячий, курячий, 
свинячий, борсучий, собачий). Поодинокими є 
свідчення респондентів про лікувальні засоби 
мінерального походження, зокрема сіль.

Паралельно з раціональними методами по
бутували й магічні способи вигнання хвороби 
з тіла людини. Зокрема, широкою була сфера 
застосування  вербальної  магії  –  замовлянь  і 
молитов, що їх промовляла знахарка над хво
рим.  Однак  розповіді  респондентів  не  дають 
повної інформації про ці методи, оскільки вони 
належали  до  категорії  таємних,  сакральних, 
ними володіла лише «бабушка». Так, записано  
чимало замовлянь для лікування «уроків», пере
ляку, безсоння, епілепсії, лишаю, зубів, крово
течі.  Здебільшого  замовляння  супроводжу
валися  магічними  діями:  переляк  викачували 
яйцем, виливали воском; при безсонні немовля  
несли в курник. Часто лікування здійснювало
ся матір’ю або рідними хворої дитини. Напри
клад, при епілепсії немовля накривали чорною 
хустиною,  при  «уроках»  –  витирали  зворот
ною стороною брудної сорочки, злизували об
личчя, при безсонні дитину клали на поріг та 
тричі переступали через неї. 

У  поглядах  на  етіологію  хвороби  пере
важав  ірраціональний  момент.  Так,  «уроки» 
виникали  внаслідок  впливу  «поганих  очей»; 
безсоння – через порушення батьками різних 
заборон  (не  дозволялося  після  заходу  сонця 
давати  з  хати  будьякі  предмети,  вивішувати 
дитячий  одяг  на  вулицю).  Відомими  були  й 
способи  «пороблення»  хвороб  шляхом  підли
вання води, у якій мили покійника, підкидання 
землі з могили, курячого яйця тощо. Більшість 
дитячих хвороб виникали внаслідок порушен
ня заборон, що стосувалися поведінки вагітної 
та догляду за немовлям. 

Раціональну  основу  мала  етіологія  захво
рювань  простудного  характеру  та  шлунково
кишкового  тракту.  Проте  часто  ці  хвороби 
лікували  магічними  методами.  Наприклад, 
лікування кору зводилося до закривання вікон 
червоними шторами, при малярії дитині в па
зуху клали куряче яйце;  хворому на жовтуху 
давали  проковтнути  живу  вошу,  заховану  в 
хлібові. 

Основні  відомості  про  народну  медицину 
отримано  від  респондентів,  які  неодноразо
во  зверталися  за  допомогою  до  знахарок,  та, 
власне,  від  самих  «лікарок»,  які  до  сьогодні 
«шепчуть» хворобу. Поодинокими є свідчення 
респондентів  про  народних  акушерок  –  баб
повитух.  З  метою  полегшення  пологів  баба 
молилася.  Традиційно  пуповину  зав’язували 
льоном.  Плаценту  найчастіше  закопували  в 
такому місці, де люди не ходять, а подекуди – 
у хаті під піччю.

У  комплексі  поховальної  обрядовості,  по
при  збереження  основних  усталених  елемен
тів,  простежується  тенденція  до  спрощення 
сценарію. Зберігається традиційний поділ об
рядових дій на три цикли: передпоховальний, 
власне похорон, поминальний. Значною інфор
мативністю характеризуються передпоховаль
ні звичаї та обряди, починаючи від традицій
них прикмет на смерть («віщі сни» (сс. Костів, 
Знам’янка),  специфічна  поведінка  домашніх 
тварин (с. Огульці), птахів (с. Знам’янка: «сич 
нявкає,  гавкає,  як  дитина  плаче»)),  підготов
ки смертного вбрання («смертельне»)  і закін
чуючи  нічним  перебуванням  біля  померлого 
(сс.  Костів,  Огульці,  Нагальне).  Сталими  є 
заборони  та  перестороги,  пов’язані  з  мотуз
ками,  якими  зв’язують  руки,  ноги  покійника 
(«пута»),  та  водою,  якою  обмивали  тіло  мер
ця;  зафіксовано  уявлення  про  їх  магічне  ви
користання. В обстежених селах похорон від
бувається,  як  правило,  на  другий  день  після 
смерті. Традиційною є структура поховальної 
процесії: «дорожку трусят», несуть вінки, ве
зуть труну з покійником (зараз – на машині, 
раніше  –  на  підводі),  йдуть  рідні.  При  цьо
му віко («кришка») не має сакрального змісту, 
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притаманного  попереднім  періодам.  Хліб  на 
віко не кладуть. 

Сценарій  похорону  неодружених  фактич
но такий, як і звичайний (відрізняється лише 
«весільним» одягом); коровай на такий похо
рон не печуть  і,  як пам’ятають респонденти, 
не пекли. Поховання самогубців здійснюєть
ся на загальносільському кладовищі, окремої 
ділянки для таких покійників не передбачено, 
за  винятком  с.  Нагальне.  Опускають  труну 
в  могилу  на  рушниках  («полотенешному»  –  
сс. Костів, Знам’янка). Хрест встановлюють 
«у ногах». 

Сучасний поминальний обід вирізняється 
значною  кількістю  страв,  пісні  дні  в  раціоні 
фактично не  враховуються.  Незмінними по
минальними  стравами  залишаються  канун 
(з  варіантами  приготування),  гарячий  борщ 
або капусняк, компот (раніше – кисіль). Ще 
в 1980х роках останньою стравою на поми
нальному обіді була «виганяйка» – молочна 
рисова каша з яйцем та крохмалем (сс. Кос
тів,  Знам’янка,  Нова  Кочубеївка).  Індиві
дуальні  поминання  відбуваються  на  третій, 
дев’ятий  і  сороковий  дні,  у  півроку  та  рік; 
пізніше – у роковини смерті чи на день наро
дження. У с. Нова Кочубеївка респондентка 
згадувала про три роки. Найбільш значими
ми залишаються третій день («ідуть будити», 
«несуть  снідать»),  сороковий  день  («шість 
нед́іль») та рік. 

Календарні  поминання  відбуваються  на 
Проводи. Жоден з респондентів (окрім одного 
із  с. Стара Водолага) не спромігся по пам’яті 
назвати Батьківські  суботи,  усі  орієнтуються 

на церковний календар та нагадування місце
вих священиків. Майже в усіх селах дослідже
них районів загальні поминання відбуваються 
наступної  неділі  після  Великодня,  раніше  – 
у  вівторок.  З  цією  метою  місцеві  громади 
облаш товують загальні поминальні столи.

Отже,  під  час  етнографічної  експедиції 
було зібрано цікавий і вагомий масив матеріа
лу з традиційного побуту та духовної культури 
українців Південної Слобожанщини. Це дало 
нам  можливість  простежити  рівень  збереже
ності традиції та її трансформації, спричиненої 
низкою  об’єктивних  факторів:  зокрема  стрім
ким  розвитком  глобалізації  та  урбанізації, 
зростанням мобільності населення, швидкістю 
поширення інформації за допомогою телевізо
ра та Інтернету тощо. 

Роботу експедиції ускладнювала загально
політична ситуація на Сході України; передба
чувано, що за умов окупації частини держави, 
місцеве  населення  йшло  на  контакт  неохоче. 
На  допомогу  учасникам  експедиції  прийшла 
місцева інтелігенція та представники влади на 
місцях.  Результативність  поїздки  на  Слобо
жанщину була б значно нижчою без усебічної 
підтримки  директора  Валківського  краєзнав
чого музею Т. Поліщук та  її  колег;  завідува
ча бібліотеки с. Костів Н. Зіненко; директора 
Огульцівської  загальноосвітньої  школи  І–
ІІІ  ступенів  Т.  Омеляненко  та  педагогічного 
колективу школи;  настоятеля  храму Покрови 
Пресвятої  Богородиці  о.  Дмитрія;  керівника 
Музею  історії  села  Знам’янка  В.  Жигиліва; 
голови  сільради  с.  Нова  Кочубеївка  В.  Ско
рик; керівника хору смт Ков’яги Т. Кодинко. 
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ЩЕ РАЗ ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОДОМОРУ 
1932–1933 РОКІВ

Олеся Стасюк

УДК  

Проблема  втрат  української  нації  під  час 
Голодоморугеноциду 1932–1933 років наукою 
досі не вирішена. Попри те, що в українській 
діаспорі на підставі документів  іноземних ди
пломатів і наукових розвідок окремих науков
ців кількість жертв називалася від 7 до 10 млн 
осіб,  частина  вчених,  спираючись  на  москов
ські архіви, обстоює цифру 3,5–3,9 млн.

Водночас українські історики вже ввели до 
наукового обігу нововиявлені архівні докумен
ти, які дають підстави стверджувати про знач
но  більшу  кількість  жертв.  Ідеться,  зокрема, 
про матеріали  сільського  перепису другої  по
ловини 1931 року, де зазначено загальну кіль
кість  населення  в  розрізі  всіх  районів  УСРР. 
Ця кількість станом на 1 січня 1932 року була 
оприлюднена Управлінням справами Ради на
родних комісарів УСРР в Довідниках з основ
них  статистичноекономічних  показників  гос
подарства районів усіх областей: 25 553,0 тис. 
селян, при загальній кількості населення Укра
їни 32 680,7 тис.

З  метою  обговорення  проблеми  втрат 
4 жовтня 2016 року в Київському національ
ному університеті імені Тараса Шевченка від
булася  Міжнародна  науковопрактична  кон
ференція «Голодомор 1932–1933 років: втрати 
української  нації»,  співорганізаторами  якої 
стали Національний музей «Меморіал жертв 
Голодомору»,  Інститут  мистецтвознавства, 
фольклористики  та  етнології  ім. М. Т. Риль
ського НАН України, Інститут української ар
хеографії та джерелознавства імені М. С. Гру
шевського НАН України, Громадський комітет 
із вшанування пам’яті жертв Голодоморугено
циду  1932–1933  років  в  Україні,  Асоціація 
дослідників голодоморів в Україні, Всеукраїн
ське товариство «Меморіал» імені В. Стуса та 
Фундація Українського Голодоморугеноциду 
(Чикаго, США).

На трьох пленарних засіданнях конферен
ції виступило 33 дослідники, які представили 
різні  аспекти  втрат  української  нації  від  зло
чинугеноциду  (прямі  демографічні,  культур
ні, духовні, ментальні),  і не тільки на теренах 
УСРР, а й у місцях компактного проживання 
поза  її  межами,  зокрема  на  Кубані,  у  Цен
тральноЧорноземній області, Поволжі та Ка
захстані. 

Реальній оцінці демографічних втрат УСРР 
у 1932–1933 роках на підставі згаданих архів
них документів була присвячена доповідь про
фесора Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка В. Сергійчука. Він, зо
крема, наголосив на некоректності підрахунків 
експертів  Інституту  демографії  та  соціальних 
досліджень  імені  М.  Птухи  НАН  України, 
які  наполягають  на  остаточності  оприлюдне
них  ними  результатів  –  3  942,5  тис.  жертв 
Голодомору. Сумніви насамперед викликають 
використані  ними  за  основу  базові  дані,  узя
ті з матеріалів сфальсифікованих Всесоюзних 
переписів 1937 і 1939 років. Відправна цифра 
населення УСРР станом на 1 січня 1932 року в 
кількості 31,7 млн осіб також не корелюється 
з  опублікованою  в  статистичноекономічних 
збірниках і є меншою майже на 1 млн. Згідно з 
підрахунками доповідача, реальні втрати ста
новлять по УСРР щонайменше 7 млн осіб, а за 
її межами – 3 млн.

До аналогічного висновку дійшов і провід
ний  науковий  співробітник  Інституту  історії 
НАН України, доктор історичних наук В. Ма
рочко,  якому  свого  часу  вдалося  опрацювати 
документи  «Особой  папки»  Кремля.  Спира
ючись  на  них  і  на  документи  з  архівів  Укра
їни,  він  оприлюднив цифру  втрат  в УСРР – 
7,4 млн осіб. 

Таку саму цифру, незалежно від українських 
дослідників,  озвучив  у  своїй  доповіді  Голова 
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Фундації Українського Вільного Університету, 
доктор права А. Лозинський (НьюЙорк).

Відомий  правникміжнародник,  доктор 
юридичних наук В. Василенко також критич
но поставився до методики підрахунку жертв 
Голодоморугеноциду, що використав Інститут 
демографії. А заступник директора Інституту 
українознавства  МОН  України,  доктор  істо
ричних  наук  А.  Зінченко  ствердив,  що  про
довольча  політика  більшовицького  режиму  із 
самого початку була спрямована на знищення 
українства, наголосивши на його окупаційно
му характері. 

Учасники  конференції  мали  можливість 
спілкуватися з професором Євразійського на
ціонального  університету  імені  Л.  Гумільова 
З. Кабульдиновим (Астана, Казахстан). Роз
повідаючи про голод казахів, він інформував і 
про Голодомор українців у Казахстані.

У резолюції конференції зазначається, зо
крема, вважати базові дані,  які  використовує 
Інститут демографії та соціальних досліджень 
імені М. Птухи НАН України при підрахунку 
жертв Голодоморугеноциду 1932–1933 років 
некоректними. Натомість рекомендується по
слуговуватися показниками кількості населен
ня станом на 1 січня 1932 року, одержаними за 
матеріалами Всесоюзного сільського перепису 

1931 року, та враховувати нововиявлені архівні 
документи  щодо  Всесоюзних  переписів  1937 
та 1939 років.

Учасники  конференції  також  звертаються 
до СБУ з пропозицією продовжити розсліду
вання за фактом вчинення в Україні в 1932–
1933 роках злочинугеноциду для встановлен
ня його безпосередніх виконавців і з’ясування 
наслідків Голодомору.

Конференція рекомендувала:  науково  вста
новлені  на  сьогодні  втрати  від  Голодомору 
1932–1933  років  становлять  в  УСРР  щонай
менше  7  млн  і  за  її  межами  –  щонайменше 
3 млн. Тому освітнім закладам, музейним уста
новам,  ЗМІ,  дипломатичному  корпусу  реко
мендується  вживати  показник  кількості  втрат 
українців від цього злочину – 7 млн в Україні 
та 3 млн на Кубані, у ЦентральноЧорноземній 
області, Поволжі та Казахстані.

Слід додати: спроби прихильників кількості 
жертв Голодоморугеноциду в 3,9 млн утверди
ти дану цифру на  скликаній ними  спеціальній 
конференції не увінчалися успіхом. Аргументи 
професорів В. Сергійчука і В. Марочка, які ви
ступили на ній, змусили організаторів погоди
тися на створення спеціальної групи науковців 
під егідою Українського інституту національної 
пам’яті для встановлення істини.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  
ПОЛЬСЬКОГО НАРОДОЗНАВЧОГО ТОВАРИСТВА 

«ЯКЕ БАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ? 
РЕФЛЕКСІЇ, ДИСКУСІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»  

(21–25 вересня 2016 р., Вроцлав)

Леся Вахніна

УДК  

Інститут  мистецтвознавства,  фольклорис
тики та етнології  ім. М. Т. Рильського НАН 
України  (ІМФЕ  ім.  М.  Т.  Рильського)  вже 
протягом  багатьох  років  співпрацює  з  поль
ськими  етнологами  й  фольклористами  різних 
наукових інституцій Польщі. Серед них важ
ливе місце належить контактам з Польським 
народознавчим  товариством  (ПНТ)  у  Вроц
лаві.  Історія цих  зв’язків  сягає  ще  60х  років 
ХХ  ст.,  часу  поїздки  української  фолькло
ристкиславістки Вікторії Юзвенко до Поль
щі.  Польські  народознавці  для  бібліотеки 
ІМФЕ  ім.  М.  Т.  Рильського  передали  без
цінне багатотомне видання спадщини Оскара 
Кольберга.

Українські науковці (Г. Бондаренко, Л. Вах
ніна, В. Головатюк, Л. Пономар, О. Поріцька, 
В.  Соболь,  І.  Церковняк)  стали  постійними 
учасниками щорічних загальнопольських кон
ференцій Товариства, які традиційно відбува
ються  в  різних  регіонах  Польщі.  Попередня 
(ювілейна)  наукова  конференція  проходила  у 
вересні 2015 року в Інституті народо знавства 
НАН  України  та  Львівському  національно
му університеті імені І. Франка. Її присвятили 
120річчю ПНТ, яке було засноване 1895 року 
українськими й польськими нау ковцями та ді
ячами  культури,  зокрема  Іваном  Франком  і 
Антоні Каліною, як Народознавче товариство 
у  Львові.  Діяльність  ПНТ  вже  висвітлюва
лася  на  шпальтах  журналу  «Народна  твор
чість  та  етнологія»  (статті  З.  Клодницького, 
В. Юзвенко, Л. Вахніної, В. Головатюк). 

Увага  нашої  публікації  –  відображення 
діяльності ПНТ за останній час, коли в про
грамі нової міжнародної наукової конференції 

(21–25  вересня  2016  р.)  чітко  окреслилася 
нова  проблематика  досліджень  польських 
етнологів  і  фольклористів.  Уже  сама  назва 
останньої  конференції  «Яке  бачення  куль
тури  в  сучасній  Європі?  Рефлексії,  дискусії 
та  перспективи»  передбачала  широке  коло 
учасників  та  міждисциплінарний  підхід  до 
вивчення польської культури, якій належить 
помітне  місце  в  європейському  культурно
му  просторі.  Коли  Польща  починала  свій 
шлях  по  входженню  до  Євросоюзу,  частина 
суспільства  висловлювала  свої  побоювання 
щодо втрати національної ідентичності. Про
те ці міркування не знайшли підтвердження. 
Завдяки коштам європейських фондів поль
ське музейництво отримало новий розвиток, 
що засвідчив і зовнішній вигляд Вроцлава – 
міста, яке 2016 року стало культурною столи
цею Європи.

Згадана  конференція  та  з’їзд  делегатів 
ПНТ були також присвячені важливій події – 
70річчю кафедри етнології  та культурної  ан
тропології Вроцлавського університету.

На  пленарному  засіданні,  що  відкрило
ся  22  вересня  2016  року  в  старовинній  залі 
університету, було  заслухано  цілу  низку  до
повідей, присвячених науковим студіям вроц
лавських  етнологів.  Про  різні  сторони  їхньої 
міжнародної  діяльності  йшлося  також  у  ви
ступах  зарубіжних  учених,  запрошених  до 
участі.  Директор  Історичного  музею  Льво
ва  кандидат  історичних  наук  Роман  Чмелик 
у  своїй  доповіді «Етнічні  виміри  культури  на 
польскоукраїнському  пограниччі.  Рефлексії 
та  дискусії»  наголосив  на  необхідності  продов
ження  спільного  вивчення  історичної  та  
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культурної спадщини обох країн, звернув ува
гу на питання, що залишаються дискусійними 
й вимагають діалогу та розуміння. 

Серед  польських  етнологів,  які  активно 
підтримують Україну, вболівають за її склад
не  сьогодення  та  майбуття,  можна  згадати 
професора,  доктора  габілітованого,  почесно
го  члена  ПНТ  Збігнєва  Ясєвича  (доповідь 
«Вроцлавська кафедра етнографії / етнології 
в моїх спогадах та загальнопольському етно
логічному колі»). Його ґрунтовний виступ на 
вченій раді  ІМФЕ та публікації в польсько
му  спецвипуску  журналу  НТЕ  й  щорічни
ку  «Слов’янський  світ»  викликали  інтерес  в 
українських етнологів. Нещодавно З. Ясєвич 
виступив  ініціатором  створення  при  ПНТ 
україно знавчої секції.

Польськочеські  наукові  зв’язки  (зокрема 
дослідження  польськочеського  етнокультур
ного  пограниччя)  стали  також  темою  низки 
спільних проектів кафедри. Приємним акцен
том у пленарній сесії були привітальні виступи 
чеських  етнологів.  Увагу  привернули  їхні  до
повіді  («Багаторічна  співпраця  (між  Прагою 
та  Вроцлавом)»,  доцент,  доктор  Франтішек 
Вргел  та  доктор  Зузана  Корецька,  Празь
кий  університет).  Наступні  пленарні  виступи 
не обмежувалися лише історією кафедри та її 
сьогоденням,  а  й  торкалися  проблем  вивчен
ня  польської  діаспори  в  різних  країнах  світу 
та внеску її представників у світову культуру, 
особливо віддалених цивілізацій  («Від Океа
нії до Сибіру», професор, доктор габілітований 
Александр  ПозернЗелинський).  Вагомий 
внесок  у  дослідження  поляків  Казахстану  та 
Сибіру  внесли  також  професори  Антоні  Ку
чинський  (Вроцлав)  та  Марек  Гавендський 
(Познань).

Останнім  часом  нового  висвітлення  на
буває  едиційна  діяльність  польських  етно
логів  та  фольклористів;  деякі  видання  через 
оптимізацію  почали  функціонувати  лише  в 
електронному  вигляді.  Це  викликає  певні 
нарікання в  старшого покоління. Тому акту
альною із цього погляду стала доповідь про
фесора,  доктора  габілітованого  Катажини 

Каньовської (Університет у м. Лодзі) «Вроц
лавські  антропологічні  журнали:  феномен 
місцевої наукової періодики». 

Конференційні засідання у Вроцлаві відбу
валися водночас у п’яти тематичних панелях:

І. Антропологічні контексти культурологіч
ної думки (організатор – методологічна секція 
ПНТ).

ІІ.  Сучасна  європейська  фольклористика: 
теорії, методи, дослідницькі проблеми (органі
затор – фольклористична секція ПНТ).

ІІІ.  Одяг  чи  переодягання?  Конструюван
ня  індивідуальної  та  групової  ідентичності  за 
допомогою вбрання (організатор – секція на
родного одягу).

ІV. Європейськість  у музеї: музей у  євро
пейськості  (організатор  –  секція  музей
ництва).

V. Усна  історія – етнографія – культурна 
антропологія:  стратегії,  паралелі,  контрасти 
(організатор – секція антропології історії).

Як  бачимо,  проблематика  згаданого  нау
кового заходу є актуальною і для українських 
учених,  що  впевнено  торують  свій  шлях  в  
Європу.  Важливо,  що  до  програми  конфе
ренції  ввійшли  доповіді  науковців  ІМФЕ  – 
провідного  наукового  співробітника  відділу  
музикознавства  та  етномузикології,  профе
сора,  доктора  мистецтвознавства  Михайла  
Хая;  старшого  наукового  співробітника 
Українського  етнологічного  центру,  канди
дата  історичних  наук  Людмили  Пономар; 
завідувача  відділу  української  та  зарубіжної 
фольклористики,  кандидата  філологічних 
наук  Лесі  Вахніної.  Поява  з  кобзою  в  ру
ках  у  чудовій  вишиванці  М.  Хая  викликала 
справжню сенсацію на фольклористичній па
нелі. Польські колеги, які були вражені його 
музичним виконанням українських народних 
дум, засвідчили свою небайдужість до Рево
люції Гідності  та  ситуації  на Сході України. 
Дехто вже був  знайомий з патріотичною ді
яльністю  М.  Хая,  розповідь  якого  про  по
їздку в с. Піски на Донбасі схвилювала при
сутніх. На жаль, регламент не дозволив йому 
відповісти на численні запитання.
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З експедиційних досліджень. Хроніка

Леся Вахніна після своєї доповіді «Сучас
на українська фольклористика у європейсько
му  контексті»  репрезентувала  нові  видання 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.

На фольклористичній панелі також виступи
ла  відомий  болгарський  науковець  доктор 
Катя Михайлова (Інститут етнології та фольк
лористики з Етнографічним музеєм БАН), яка 
нещодавно  видала  два  польські  спецвипуски 
журналу «Български фольклор», а її монографія 
побачила світ також польською мовою.

На жаль, фольклористика в Польщі не вхо
дить до переліку фахових спеціальностей. Уні
верситети  самостійно  вирішують,  де  викла
дати  спецкурси:  на  філологічних  відділеннях 
чи  історичних.  Відповідні  кафедри,  до  яких 
включено  фольклористичну  проблематику,  є 
в  Опольському  та  Вроцлавському  універси
тетах.  Відродження  інтересу  до  фольклорис
тики  почалося  і  в  Торунському  університеті 
ім.  М.  Коперника.  Польський  фольк лорист, 
професор, доктор габілітований Петр Грохов
ський очолив також фольклористичну секцію 
ПНТ.

У  роботі  конференції  брала  участь  біль
шість  представників  польської  етнологічної 
еліти, з якими ІМФЕ має честь співпрацюва
ти (професор, доктор габілітований Миросла
ва ДроздП’ясецька; професор, доктор габілі
тований Тереза Смолінська; професор, доктор 
габілітований  Йоланта  Луговська;  професор, 
доктор габілітований Діонізіуш Чубаля та док
тор Галина Чубаля; доктор Катажина Косць
Ришко; професор, доктор габілітований Анна 
Енгелькінг та ін.

Польське  народознавче  товариство 
об’єднує  представників  різних  напрямів 
етно логічних,  фольклористичних  та  антропо
логічних  досліджень,  а  також  працівників 
скансенів  і  шанувальників  народної  куль
тури.  Приємно  вразило  нове  приміщення 
ПНТ у Вроцлаві, яке отримало від місцевої 
влади новий будинок для своєї бібліотеки та 
архіву з відповідним сучасним обладнанням. 

Традиційно  кожна  конференція  ПНТ  за
вершується цікавою екскурсійною програмою. 
Учасники цьогорічної конференції побували в 
невеликих музеях народної культури на поль
ськочеському порубіжжі; у Кудовому Здрою, 
зокрема, побачили рухому шопку (вертеп), по
слухали чудовий фольклорний  гурт, посмаку
вали форель зі стрімкої гірської річки.

Під  час  конференції  відбулося  відкриття 
експозиції  «Скарби  традиційної  культури»  в 
Етнографічному музеї Вроцлава  (за підтрим
ки  європейського  проекту  «Нематеріальна 
культурна спадщина та цінності  європейської 
традиційної культури» Міністерства культури 
та  національної  спадщини  Польщі).  В  Етно
графічному  музеї  відбулася  також  дискусія 
щодо  Конвенції  ЮНЕСКО  про  збереження 
нематеріальної  культурної  спадщини,  для  ре
алізації положень якої в Польщі було створено 
відповідну Раду та Інститут спадщини з регіо
нальними відділеннями. 

Слід  підкреслити,  що  ІМФЕ 
ім.  М.  Т.  Рильського  є  одним  з  найбільших 
в  Україні  центрів  дослідження  в  галузі  поло
ністики  у  сфері  фольклористики,  етнології  та 
мистецтвознавства.  В  Інституті  було  видано 
польські  спецвипуски  часописів  «Народна 
творчість  та  етнологія»,  «Студії  мистецтво
знавчі»  та  три  випуски  збірника  наукових 
праць  «Українськопольські  культурні  вза
ємини». 

Знаковою  подією  2016  року  стало  те,  що 
керівник спільного проекту «Соціальнокуль
турні  зміни  в  сучасних  суспільствах  Польщі 
та України»  академік Ганна Скрипник  та  ви
конавець  проекту  Леся  Вахніна  ввійшли  до 
нового складу редколегії англомовного щоріч
ника ІАЕ ПАН «Ethnologia Polona» PL ISSN 
01374079. 

Колектив  ІМФЕ  ім.  М.  Т.  Рильського  
успішно  продовжує  наукову  співпрацю  та 
книго обмін  з  академічними  установами  й 
кафедрами  університетів,  товариствами  та 
музея ми Польщі.
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SUMMARIES

Hlushko Mykhaylo. Did is a Traditional Grain-Producing Attribute of Christmas and New-Year Observances 
of the Nadsiannia Ukrainians. While attracting a wide range of field ethnographic materials, the author submits a detailed 
description and analysis of customs and  ritual actions  related  to  the  significant grainproducing attribute of  the Nadsiannia 
Ukrainian Christmas – NewYear observances – a rye little sheaf there named a did. In the mid to late XXth century, a sheaf 
for a did was selected chiefly on January, 6 (Christmas Eve), while earlier – at the harvest time [zazhynky (outset of reaping) 
or obzhynky (termination of harvesting)] as well. A small sheaf to a hut was brought by a farmer, while greeting his kindred with 
conventional felicitations or ordinary fair words. Those present, for their part, reciprocated with mutuality. A did usually stood 
in the corner of a dwelling. During festive meals, it was fed, i.e. via cramming with pampukhy (doughnuts), varenyky (meat, 
fruit, or curd dumplings) and other breadstuffs and products, while after suppers – by means of bound spoons.

Did remained in a dwelling house until January, 14 (New Year). Then, at daybreak, peasant premises in Nadsiannia were 
visited by companies of novolitnyky-juveniles (youngsters) (according to the data of some old habitants, by their odd numbers) 
with clubs. With those sticks, youngsters threshed a small sheaf of a farmer who had not time to carry it out of the dwelling. 
At that time, the sheaf was threshed in the hut, threshing barn (on the boyishche) and in the yard. In the early to midXXth 
century, a did could be also sporadically nourished for horses being taken to a hut early on New Year’s Day.

The yield of threshed grain of a festive sheaf was applied in different ways: it was fed to fowl, commenced to sow the earliest 
ploughed field, and preserved for the medical purpose. Primarily, the grain was ground between millstones upon the New Year 
[usually on January, 18 (Epiphany Eve)], and dough was cooked out of flour, with picturing small crosses, by the instrumentality 
of the former, while placing them on the buildings of dwelling houses. Out of the remains of this dough, a housewife baked the 
unleavened bread for cattle, being named shchedrak (one who wishes generosity)  in the forms of round palianychka (white 
bread), small cross, or a hornlike product. In some localities of Nadsiannia,  for a shchedrak, a spoonful of a festive cooked 
dish was kneaded or put inwards in dough as a stuffing. Livestock (mainly cows and mares) were also fed with the first small 
kalachyk (a kind of a dough roll), received by novolitnyky (adolescents) for their work (threshing of a sheaf) on the New Year, 
while the animals themselves were beaten with a ritual stick.

Keywords: Nadsiannia Ukrainians, ritual sheaf (did), Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve, customs, rituals, beliefs, 
shchedrak (one who wishes generosity).

Kurinna Maryna. Types of Settling and Conventional Dwelling of the South Ukrainian Czechs: Local Peculiarities 
(After the Ethnographic Studies in Zaporizhzhia Region). The  article,  being  based  on  the  auctorial  field  materials, 
examines the type of settling and special features of conventional dwelling of Czech immigrants’ modern descendants residing 
in the village of Novhorodkivka (Melitopol District, Zaporizhzhia Region). There has been ascertained that the village has 
the street development type, when tworow streets intersect in the centre, constituting a square inside. The Czech farmsteads 
have acquired a certain extent of typicalness, thereby an abode is turned to a street predominantly by its end side and has a cour 
d’honneur disposition.

The earliest form of the Czech habitations was halfdugouts covered with twoslope roofs without ceiling. The succeeding 
type has become bicameral abodes (a heated room + entrance hallkitchen). At the turn of the XIXth–XXth centuries, the 
Czechs commenced erecting houses of threechamber type, arranged partly borrowed from representatives of East Slavonic 
population  of  the  Melitopol  region  (a  heated  front  room  +  heated  habitable  roomkitchen).  It  is  the  house  that  one  can 
consider conventional for the colonists. It has common characteristics with abodes on the territory of mother country, however 
simultaneously not resembling the constructions of previous domiciles and is a new evolutional stage  in the folk architecture 
advance. In the Soviet times, the strengthening of urban influence was conducive to the emergence of multichamberness on the 
basis of threechamber arrangement. Housing conditions have ameliorated at the expense of such apartments as bedchambers, 
nursery, bathroom, and  lavatory. In recent decades,  the  increase of  residence criteria has been favoured by reequipment of 
heating, watersupply and drainage systems.

Keywords: Zaporizhzhia Region, Czech immigrants, conventional dwelling, interethnic interactions.

Kosakivskyi Viktor. Intercultural Interactions and Transformations in the Urban Settlement of Chechelnyk in 
Podillia in the XIXth through the Early XXIst Centuries. Based on longterm studies of the ethnic culture of Podillia 
town Chechelnyk,  the author  retraces  the  intercultural  interactions and  transformations  in  small town environment  from  the 
XIXth through the early XXIst centuries. They were caused by several reasons related to historical, social and political, as 
well as economic circumstances, along with modern globalization trends.

The town remained under the rule of different countries, which influenced, to a considerable degree, the development of 
the indigenous Ukrainian population and the formation of variegated ethnic diversity of Chechelnyk. Concerning the town’s 
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ethnic composition,  the majority of Chechelnyk  inhabitants were adherents of  three confessions – Orthodoxy, Catholicism, 
and Judaism. In the XXth century happened the essential changes in the town’s ethnic composition. The Poles and Russians, 
having  found  themselves  in  heteroethnic  environment,  almost  completely  assimilated  with  the  Ukrainians.  The  majority  of 
Jewish population migrated to other countries after the Second World War.

The main branches of economics of Ukrainian population, and the Podillia inhabitants altogether as well, have long since 
been  agricultural  and  related  to  conventional  crafts,  such  as  weaving,  cart wright  activities,  wickerworking,  cooperage,  etc. 
Commerce and handicrafts were widespread among the Jews. Industrial production was associated mainly with the processing 
of agricultural products. The Soviet industrialization and collectivisation have totally affected all spheres of life of Chechelnyk 
inhabitants.  Also  at  that  time  changed  the  established  economic  system,  and,  as  a  consequence,  the  peasants’  lands  were 
confiscated. The peasants themselves were forced to join collective farms. A striking example of the repressive picture of life of 
those days is the fate of an individual peasant A. Zhmurko.

Due to current difficult economic conditions, there lasts a gradual reorientation of production activity from its industrial form to 
the agricultural one, being accompanied with the development of handicrafts, trades and complementary occupations appropriate 
to the call of the times. By the late XXth century, among the most common crafts, there had totally disappeared weaving, 
carpetweaving, and shoemaking. However, woodworking (joinery and carpentry), embroidery, wickerwork, etc. had partly 
remained. At present, among complementary kinds of economic activities. beekeeping is fully developed.

The  main  components  of  spiritual  culture  of  Chechelnyk  residents,  as  well  as  the  achievements  of  their  material 
culture, have also considerably changed being influenced by various factors. Even before the collectivisation, peasants well 
remembered  the  centuries old  customs  and  rituals. Destruction  of  spirituality  and prohibition of  religion have  led  to  the 
fact that religious practices were replaced by the Soviet atheistic ones. Most of the latter came to be implemented through 
cultureeducation institutions in accordance with the Soviet scenarios. Famial rituals, though having retained their numerous 
components, yet lost much of their content. For example, in nuptial rites, there remained only such their conventional elements 
as matchmaking, a round loaf ritual, veiling of a bride, pochesna (honouring and regaling), tsyhanshchyna (making rounds 
throughout  a  settlement  being  disguised  in  Gypsies’  clothing),  and  harvest  festival.  Calendar  festivals  and  rites  of  the 
Chechelnyk Ukrainians, as well as of  the whole Podillia  region, have developed and existed  in  the course of  the general 
Ukrainian calendar and ritual tradition.

Significant changes in the modern period in everyday cultural and recreational activities of Chechelnyk residents, as well 
as all over Ukraine, were determined by both socio political changes and technological innovations. In the XXth century, the 
ecological world outlook of population underwent changes as well. If folkloric texts of the region recorded a careful treatment 
of earth and the whole creation, the reality showed just the opposite picture. Changes in nature management and land use 
have led to the large scale tilling of land, deforestation, and water overregulation. Yet, love of the locals to the beauty and 
following  revival of natural  landscape demonstrate  that  the Ukrainian natural attitude can be  restored under appropriate 
conditions. In 2009, on the territory of the region, the National Park Karmaliuk Podillia was established. It can well be a 
stimulus to revival.

Keywords: Сhechelnyk, small town, interactions, transformation, multiethnicity, monoethnicity, confessions, domesticities, 
collectivisation, rozkurkulennia [kulak (wealthy peasant) dispossessions], Holodomor (Famine), customs and rites.

Ivanchyshen Vitaliy. Ethnographical Area within the Vasyl Danylevych Scientific Heritage.  The article sheds light 
on the  issue of V. Danylevych’s ethnographical activities and evaluates  the scholar’s yet unpublished paper The Accidental 
Observations in the Field of Ethnography (1902), which is kept in the funds of the Institute of Manuscripts of the V. Vernadskyi 
National Library of Ukraine. The survey, being put into scientific circulation, is quite precious at examining various constituents 
of traditional ethnic culture of the Ukrainians.

The subsequent studies of littleknown pages of scientific and artistic heritages of figures in the late XIXth through the 
early to midXXth centuries is a topical sphere of modern Ukrainian ethnic and historical investigations. One of such figures 
is Vasyl Yukhymovych Danylevych, who didn’t manage to implement his scientific ideas due to his weakness of health, some 
obstacles in his personal life and sociopolitical factors. Taking into the consideration the fact that in the work of the scholar under 
study, the historical and archeological vectors were the main ones, it is important for us to actualise the ethnographical aspect in 
his activities and scientific heritage. 

The biography of V. Danylevych and a short analysis of his ethnographical field are also mentioned in the article. 
While  characterizing Danylevych’s  survey The Accidental Observations in the Field of Ethnography,  submitted  to  a 

reader, it should be admitted that its size is fairly small and was handwritten by Danylevych. For convenience, the text from this 
survey was edited according to the Russian orthography. Except for the text, in which the scholar’s observations are reported, 
several papers with kobzar’s and lirnyk’s songs are inserted as well. 

Despite his personal living issues, state of health and sociopolitical factors, Danylevych has left quite rich scientific heritage. 
The  latter’s  studies  and  understanding  came  to  be  appraised  only  in  the  XXIst  century.  The  ethnographical  activities  of 
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undeservedly forgotten scholar are as significant as his archaeological studies. Furthermore, successful ethnic museum activities 
of the researcher are worth paying attention as well, which has been realized in newly created and by now operational museums 
in the Kharkiv and Kyiv universities. 

The preparation for publishing the text of The Accidental Observations in the Field of Ethnography is an endeavour to 
renew the scientific reputation of V. Danylevych, an apprentice of V. Antonovych and D. Bahaliy in the very scientific sphere.

Keywords: Vasyl Yukhymovych Danylevych, ethnographical activities.

Bekh Mykola. Traditional Attire of Neighbouring Gentry of Northeast Zhytomyrshchyna in the Late XIXth to 
Early XXth Centuries [After the Materials of the Village of Bekhy (Korosten District, Zhytomyr Region)]. The 
complex of traditional folk attire is a determinant constituent of Ukrainian cultural heritage. Features of conventional apparel 
existence are immediately related to people’s production activities. Over a long period of time, there have been formed a whole 
system of making, adorning and wearing clothes,  that  represents  the specific character of  tangible and  intangible  life of  the 
Ukrainians.

One of the longstanding types of men’s and women’s garments was a shirts (chemise). Since the late ХІХth century, factory 
linen had spread in the village of Bekhy. It was used for sewing the upper part of shirt (chemises), or sleeves.

While surveying chemises of the village under study, their decoration comes into our notice; the former is common to all 
noble villages of the region. By the midХХth century, particularly in the postwar years, the village’s men wore shirts made of 
homespun linen.

The most ancient type of women’s waist garments, which kept on existing in the village under study as far back as in the early 
ХХth century, was zapaska (a kind of women’s clothes replacing a skirt). Women embellished zapaskas with singlecolour or 
adorned horizontal strips. An important part of women’s costume was an apron.

To men’s waist clothes, there were related trousers sewn from homespun linen or cloth. Traditional linen trousers were made 
furnished with narrow rubbers and sewnon waistband. In warm seasons, men put on cloth jackets. In the area under study, 
female and male sheepskin coats were produced in white, red, brown, and black.

The chief women’s headdress was a shawl. Young unmarried girls braided one or two tresses, rarely their hair went down to 
the back, sometimes – those girls decorated their heads with wreaths. The widespread headgears among men were sheepskin 
caps. In summers, straw hats – broad hats – were worn woven from rye straw. Part and parcel of both female and male attire 
complex was a belt.

Most constituents of women’s and men’s garments of  the village under  investigation  in  the mentioned period  reflect  the 
regional features of Middle Polissia. At the same time, the analysis of separate elements of clothes attests the interethnic contacts 
of the Bekhy gentry with the Poles and Lithuanians. Rapid permeation of smalltown and urban cultures into manners and 
customs of the neighbouring gentry has had an influence upon adornment of garments.

Keywords: traditional attire, shirt, chemise, zapaska (a kind of women’s clothes replacing a skirt), trousers, sheepskin coat, 
footwear, adornment, headgear.

Hanus Dzvenyslava. Folk Aetiology of Childhood Diseases on the Territories of Ukrainian-Polish Borderland. 
The article, based on field ethnographic materials from the villages of UkrainianPolish borderland, considers the reasons 
of origins of the general, most widespread childhood diseases. It has been found that future health of a child was greatly 
influenced  by  the  prohibitions  related  to  the  baby’s  conceiving  and  future  behavior  of  expectant  mothers.  These  rules
taboos have affected the most congenital diseases, which did not respond to medical  treatment (physiological blemishes, 
obliquities). Most of the prohibitions were based on the principles of imitative magic and were connected with spatial and 
temporal  restrictions,  certain  activities,  with  handling  of  certain  objects,  psychological  state  of  a  pregnant  woman,  etc. 
A separate group included the prohibitions, which were obeyed by a family after the birth of a baby. In particular, it was 
not allowed to give any items from the family’s house after sunset, or to hang out the baby’s layette articles on the outside at 
night, and so forth.

According  to popular beliefs, a disease could be  transmitted  from a sick person  to a healthy baby.  In order  to commit 
insomnia, it was practiced to pour water used for washing a sick baby under the window of the house, where there was a healthy 
baby. A mother was used to stealing straw from the roof of the house with a healthy child and laying it under her baby’s pillow. 
The evil eye in a child was explained by the ideas about the negative impact of basilisk-glances.

In people’s consciousness, certain diseases were explained as the motion of an evil spirit in the baby’s body (e.g., epilepsy). 
Accordingly, treatment was aimed at driving such evil spirits out of a baby’s body.

Consequently, most childhood diseases had inexplicable, magical explanations. Today, there is a gradual decrement of these 
ideas, due to the development of medicine and extension of medical culture among the population.

Keywords: infant, UkrainianPolish borderland, diseases, prohibitions, pregnant woman, insomnia, epilepsy, birthmarks.
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Myron Hordiychuk. On the Occasion of the 140th Anniversary of the M. Drahomanov Collection Little Rusian 
Folk Legends and Tales: A Contribution of Ethnographer V. Menchyts to this Paper.  The article deals with the 140th 
anniversary  of  publishing  the  collection  Little Rusian Folk Legends and Tales  by  M.  Drahomanov.  It  shed  the  light  on 
a contribution of an outstanding Hromada  figure, bookseller and student of  folklore Volodymyr Amvrosiyovych Menchyts 
(1837–1916) to the mentioned collection of ethnographical materials.

The author gives an enumeration of the mentions of V. Menchyts’ participation in this publication and analyses the reasons 
of lack of scholars’ attention to V. Menchyts’ contribution to the development of Ukrainian folkloristics. Among these reasons, 
a special heed should be paid to the ties of blood between V. Menchyts and the bourgeois historian M. Hrushevskyi the latter 
being his nephew.

Collecting  ethnographic  materials  was  one  of  the  display  of  the  V.  Menchyts  activities  in  the  Hromada  society. 
Ethnographic materials of V. Menchyts published by M. Drahomanov in 1876 were recorded in 1861, when V. Menchyts 
came to Ukraine being a member of the St. Petersburg Ukrainian Hromada. This ethnographic expedition was carried into 
practice being directed by P. Kulish. The publication of the materials is an evidence of V. Menchyts’ participation in the 
Southwest Department of the Imperial Russian Geographical Society, as well as of connection with the sphere of figures of 
the Kyiv Old Hromada.

The article reproduces the history of publishing ethnographic materials of V. Menchyts. It is related to personal and scientific 
communications among P. Kulish, M. Drahomanov, I. Rudchenko, and V. Menchyts as well. There is also a characterisation 
of  the  available handwritten  collection of  the materials  under  study, which  is  located  at  the  Institute  of Manuscripts  of  the 
V. Vernadskyi National Library of Ukraine. There presents information on the existence of another handwritten variant of this 
collection, which was known to scholars in the 1920s.

Keywords: ethnography, V. Menchyts, M. Drahomanov, Southwest Department of the Imperial Russian Geographical 
Society.
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Вимоги до наукових статей *, що подаються в журнал
«Народна творчість та етнологія»

Оформлення 

Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows 6.0 і вище, 
а також роздруковується на папері формату А 4 шрифтом Times New Roman, ке-
глем 14 (малюнки, таблиці також кеглем 14) з інтервалом 1,5 без переносів. Сторінки 
обов’язково мають бути пронумеровані (унизу сторінки, праворуч). 

Розміри полів: 

- ліве – 30 мм; 
- праве – 15 мм; 
- верхнє – 20 мм; 
- нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково додаються:

- розгорнуте резюме обсягом 2 сторінки (українською та англійською мовами);

- коротка анотація (українською, російською та англійською мовами);

- ключові слова (українською, російською та англійською мовами);

- інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчене звання 
(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 стан-
дарту 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 та прави-
лам чинного правопису. За достовірність поданої в статті інформації, 
зміст, правильність написання власних назв (прізвища, імена, географіч-
ні назви, назви закладів тощо) та висновки повну відповідальність несе автор  
(автори).

Докладніше див.: http://www.etnolog.org.ua

* Обсяг статті в межах 0,5–1 друкований аркуш.
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