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ПАРАДИГМАТИЧНА ПРИРОДА ФОЛЬКЛОРУ * 

* Уперше скорочений варіант цієї статті надруковано як доповідь у збірнику «Первый всероссийский 
конгресс фольклористов» [10].

Софія Грица

УДК  784.4+398

У статті йдеться про динаміку фольклорного процесу, його парадигматичну природу, споріднену з мовою та мов
ленням, про змінність пісенної / фольклорної парадигми, залежно від локального, регіонального модусу мислення 
середовища як етнічного коду.

Ключові слова: парадигми, співвідносні з модусами мислення, звукоідеал, фольклорні міфологеми,  міграції 
пісень, гендерність і виконавство. 

В статье речь идет о динамике фольклорного процесса, его парадигматической природе, родственной с языком 
и речью, об изменчивости песенной / фольклорной парадигмы, в зависимости от локального, регионального модуса 
мышления среды как этнического кода.

Ключевые слова: парадигмы, соотносимые с модусами мышления, звукоидеал, фольклорные мифологемы, 
миграции песен, гендерность и исполнительство.

The article deals with the dynamics of folkloric process, its paradigmatic nature being congenial to language and speech, 
as well as with variability of song / folkloric paradigms depending on environment’s local / regional modi of thinking as  
ethnic codes.

Keywords: paradigms congenial to modi of thinking, acoustic ideal, folkloric mythologems, song migrations, genderness 
and rendition.

У ряду креативних явищ у розвитку людсь
кої культури фольклор є ідеальним полігоном 
для обґрунтування метатеорії початкового 
творення, відтворення та регресії, для просте
ження понять взаємодії цілісності та частко
вості, їх взаємодоповнюваності в діалектиці й 
динаміці процесів буття. Він невіддільний від 
життя та діяльності людини на стадії її цивілі
заційного сходження і формування людей як 
соціуму, причетний до всіх буттєвих діянь, які 
тільки можливі у Всесвіті. Танецьжестгра 1, 
народна проза, поезія, співомовлення відо
бражають три важливі складові діяльності: 
рухдія (онтологічний соматизм); інтелект 
логос – феномен мисленнєвомовних проце
сів та рушій цілеспрямованої діяльності лю
дини, її ставлення до навколишнього світу; 
інтелектрефлексія – відображення розуму 
серця. Прикладне народне мистецтво, зокрема  
будівництво, одяг, народні ремесла тощо, та 
духовна творчість – це матеріалізовані засоби 

адаптації людини до навколишнього світу і по
середники співдії її тілесних та духовних сил. 

Акцентована на сказаному увага необхід
на для аргументації поняття парадигматики у 
фольклорі, яке найбільшою мірою відповідає 
відображенню його життєвосутнісних сен
сів та їхньої інваріантноваріаційної природи, 
співдії цілісного і часткового, їх взаємодопов
нюваності в еволюційному процесі фольклору, 
в обґрунтуванні поняття тотожних і змінних 
явищ, принципово важливого поняття каноніч
ної неканонічності народної культури та її від
носин з іншими дисциплінами, які б мали спри
яти з’ясуванню закладених у ній споконвічних 
сенсів буття. При сталості зовнішньої форми 
фольклор відрізняється безупинною змінністю 
внутрішньої форми (скористаємося поділом на 
внутрішню і зовнішню форму мовлення О. По
тебні). Кожен сюжет, поетичний троп, кожна 
мелодія в мовленнєвому процесі перебувають 
у постійному русі. «Лавина людсь кого гомону» 
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(Х.Г. Гадамер) про навколишній світ, про ті 
самі предмети думки протягом тисячоліть пере
давалася з покоління в поколінні, перебуваючи 
в постійному русі, осідаючи в пам’яті й віднов
люючись самим життям, сталістю його циклів, 
процесами людської популяції, набутим вироб
ничим та духовним досвідом. Повторюваність  
того самого і водночас не того самого сформува
ла в ньому епохальні мисленнєві пласти – стало 
змінні моделі як духовний здобуток уявлень 
людини про навколишній світ, про саму себе і 
собі подібних. Знайти у фольклорних сюжетах, 
структурах нове так само нелегко, як відкри
вати нове у вже пізнаному. Фольклор мислить 
масштабно, великими просторовочасовими 
обширами. Відкриття фольклору Європи по
казало, що, незважаючи на етнічні відмінності, 
глибинними артеріями його з’єднують типові 
мотиви, сюжети, структури поетики, мелосу, 
утворюючи стовбур єдиного дерева. Відкриття 
культур позаєвропейських континентів – Аме
рики, Африки, Австралії, – які дозволили про
никнути в глибини людської цивілізації, пере
конали в тому, що людина не може відійти від 
себе, від наданих їй Вищим розумом і природою 
життєвих функцій, від заданої їй Вищою волею 
життєвої програми. Різноманітне, різномовне 
вираження її духовних реакцій у її креативній 
діяльності є тією внутрішньопсихологічною 
опозицією, яка робить цю діяльність динаміч
ною і неповторною, не дозволяючи їй злитися 
в ефемерну масу, що є протилежною в єдності. 
Стає очевидним, що саме з огляду на ці якості 
народної культури, на логічну впорядкованість 
її цілісності та кодову природу, до неї зверта
ються інші гуманітарні науки: мовознавство, 
культурологія, філософія, соціологія тощо. Ін
тегративним об’єктом цих міждисциплінарних 
зв’язків є сама людинатворець з її природним 
довкіллям, соціальними й духовними запитами, 
які в народній культурі постають у початкових, 
так би мовити, «чистих» формах. У сучасних 
цивілізованих суспільствах народна творчість 
в автентичному вигляді й буттєвому процесі 
вже майже втрачена, слугуючи переважно ре
креативновидовищною культурою. Однак її 

онтологічна основа, механізми закладених у ній 
мисленнєвих секретів усе ще до кінця не розга
дані. Підтвердили це новаторські праці О. По
тебні, сучасних учених К. ЛевіСтроса, М. та  
С. Толстих, молодших представників етнолінг
вістичної школи, які спираються на мову, фольк
лор, розуміючи останній як цілісну систему.

Ще донедавна, зокрема в радянській 
фольк лористиці, панував прагматичний підхід 
до його тлумачення, ізоляціонізм у вивченні 
фольклорних родів, жанрів. Одні мали моно
полію тільки на словесний фольклор, скажімо, 
казку, героїчний епос, інші – лише на музич
ний – пісню, народний інструментарій тощо. 
Комплексні й парадигматичні дослідження 
фольклору свідчать, що він є цілісною сис
темою, де кожен елемент є її частиною і де 
система проектує свій вплив на кожен з еле
ментів. Інтегральною основою цих зв’язків є 
фольклорне мислення і мова, мовлення. Ко
жен фольклорний твір, що існує як множина 
варіантів, передбачає дискурсивне його розу
міння, включення людського фактора до його 
творення, відтворення, оскільки він мовиться 
не тільки словом, але й іншими виразовими 
засобами. Засилля філології у фольклористи
ці, яке декларувало фольклор як «мистецтво 
слова», його ідейнообразний зміст, схиляло 
до літературоцентристського підходу в мето
диці його вивчення. Абсолютизувався жанр 
як єдино можливий класифікаційний критерій, 
однак було знехтувано багатьма іншими, не 
менш важливими компонентами його органі
зації, зокрема структурними елементами, які 
дають відповідь на питання про смислотвор
чі процеси, розкривають причиннонаслідкові 
зв’язки трансформації логосів, їх функціональ
ні зміни у зв’язку з буттєвосередовищним 
фактором. Самі фольклорні тексти «не роз
мовляють». Вони лише декларативно засвід
чують, про що йдеться, є фіксованим свідчен
ням нарації. Зіставлення предметів думки без 
урахування належного буттєвого контексту, 
що їм передував, представляє їх у «плоскіс
ному» зображенні. Парадигматика скеровує 
до осмислення причиннонаслідкових зв’язків 
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між твором, творцем і його довкіллям, до ви
вчення взаємодії елементів фольклорного тво
ру як множини, серії варіантів одного твору та 
сукупності елементів, які її складають, зокре
ма слова, музики, жесту, способів виконання 
кожного твору, що входять у таку множину, 
і то не тільки одного твору, а й усієї системи. 
Парадигма є мірою динамічних процесів, об
межувальною рамкою у виявленні зв’язків між 
частковим явищем і цілісністю, відображає 
стабільні та змінні, модальні процеси цього 
розвитку, поняттям, яке включає канон і ва
ріантний ряд канону, тобто сукупність цілого 
та його частин. З цього погляду парадигма є 
мета поняттям, чинним до різних рівнів сут
ності в її стабільному і змінному стані, можли
вих різноманітних інтерпретацій цієї сутності в 
аспекті соціального плюралізму.

Фольклорна й пісенна парадигми 2 як 
важливі точки опори в дослідженні частко
вого в цілому не можуть розвиватися самі 
по собі. Поштовх до їх зародження й змін 
дає навколишній світ у його просторовій гео 
хорологічній та часовоциклічній розмаїтості, 
з відповідною на них розумоворефлексійною 
реакцією творця. Ця реакція уособлюється в 
понятті «модус мислення» чи «модус мислен
ня середовища». Середовище для фольклору 
рівно значне першопоштовху його виникнення 
як цілісності та кожного фольклорного зразка 
в їх життєвій адаптації. 

У розробці парадигматики фольклору ми 
відштовхувалися від філософії мови В. Гум
больдта, який, указуючи на її емпіричну багато
манітність, прагнув осягнути індивідуальну 
своєрідність народів, не відділяючи їх від ці
лісності їхньої природи. В. Гумбольдт порів
нював фольклор з мовою. Продовжив цю ідею 
О. Потебня. «Саме роздрібнення мов з погляду 
історії, – писав український учений, – корисне, 
тому що, не виключаючи можливості взаємо
розуміння, воно представляє різнобічність 
людської думки» [21, с. 41]. Формами думки, 
понять та їх співвідношень керує логіка. Тим 
самим законам, що і мова, підвладна пісня. Як 
поліелементний феномен, невіддільний від усіх 

процесів життєдіяльності людини у фазі її ци
вілізаційних початків, він апелює до багатьох 
ділянок знань: етнографії, історії, природознав
ства, філософії, до наук про множини, що є са
мою суттю фольклорного процесу. 

Поняття парадигми (окрім його спеціально
го застосування в мовознавстві) неодноразово 
трапляється у древній філософії (Платон «Ді
алоги»), у новіших працях етнологів К. Леві 
Строса, А. Лорда, Є. Мелетинського та ін. 
Термін «відродився» з працею американсько
го вченого Т. Куна «Структура научных рево
люций» (1976). У ній ішлося про відкриття в 
галузі теоретичної фізики, які прокладали нові 
напрями в цій науці, змінюючи, таким чином, 
одну науковопізнавальну теоріюпарадиг
му іншою. Застосовуючи поняття парадигми 
щодо фольклору, ми виходили з іншого – лінг
вістичного – його тлумачення як способу від
мінювання слова – логоса, що утворює ряди 
варіантів одного й того самого сенсу (логоса), 
від значення грецького слова paradeigma, яке 
означає змінний ряд одного й того самого сен
су. Логос – предмет думки – і є критерієм до
пустимих змін у його варіюванні, відмінюванні. 
Парадигма є мірою виявлення різних градацій 
тотожності чи нетотожності варіантів та їх 
переходів від одного сенсу (предмета думки) 
до іншого, до утворення нових парадигм, що 
у фольклорі якнайбільше залежать від часово 
просторового фактора. І як парадигма сло
ва, що виявляється в багатстві його значень, 
окреслених не тільки його семантичним полем, 
але й багатоманітністю функцій цього слова в 
мові, його структурною змінністю, так і фольк
лорний твір, що існує як варіантна множина
парадигма, не замикається у своєму колі, 
а за посередництвом його складових – слова, 
музики, жесту та їх «відмінювання» виявляє 
безліч кореляцій з іншими щодо змісту і фор
ми, бо понад усім цим процесом піднімаються 
мислення й мова – критерії найвищого функ
ціонального порядку, які об’єднують фольклор 
у логічну цілісність. 

Спеціальної теоретичної праці, присвяче
ної перспективній проблемі парадигматики у 
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фольклористиці, мистецтвознавстві, немає, 
хоча ідея знаходить застосування на практиці 
у фольклористиці, музикознавстві тощо. Те
орія стикується з сучасною синергетикою – 
наукою, що прагне до створення загальної 
концепції, яка спирається на ряд аналогій між 
процесами різної природи [17] 3.

Ідучи за Гумбольдтом і Потебнею, які по
рівнювали фольклор з мовою, а мову з особли
вим світобаченням, а також сучаснішим тлу
маченням мови як sprachverfasste («світ, який 
має мовну природу, здатен до пізнання іншого, 
а значить, до розширення свого власного об
разу світу») [2, с. 517], зауважимо, що поняття 
фольклорної, і вужче – пісенної, парадигми, 
дає інструмент до «стереоскопічного» систем
ного сприйняття і дослідження фольклору.

Суть фольклору полягає в змінній сталості 
його спірального руху, повторюваності вічного 
логоса у відмінних варіантах, у множинності чи 
інакомовному, метонімічному його вираженні, 
варіюванні логосівсенсів, стимульованих роз
маїтістю модусів мислення, які відображають 
його діалектичну гетерогенність у цілісності. 
«Логос, – пишуть Р. Жирар і М. Гайдеггер, – 
перше достатньо артикульоване вираження 
принципу єдності (тотожності) і безрозділь
ного панування поняття, яке приймається за 
вищу інстанцію, що в сукупності утворює суть 
традиційного метафізичного розуміння ціліс
ності. У межах метафізичної традиції мисли
ти – означає ототожнювати <...> Оскільки 
будьяка цілісність у метафізичній традиції 
вибудовується за законами логіки, серцевиною 
якої є закон, що не допускає третього, то все 
гетерогенне, “непідходяще”, означає таке, що 
суперечить. Тоді протиріччя повинно бути ви
тлумачене як нетотожне» [15, с. 164].

Для його витлумачення, ствердження чи 
заперечення тотожності у фольклорі, до його 
природи якнайкраще підходить поняття пара
дигми.

Проблема варіативності фольклорного тво
ру здавна перебувала в центрі фольклористич
ної науки. Проте варіативність розглядалася 
переважно як наслідок усного побутування 

фольклорного твору, а його варіанти – як окре
мі одиниці з погляду здебільшого їх сюжетної 
або структурної тотожності чи відмінності, а їх 
зміни – у саморусі. Суть новації парадигма
тичної теорії у фольклористиці в наших пра
цях полягає в уведенні додаткового поняття 
«модус мислення середовища», що виводить 
це варіювання в геопростір з особливою ува
гою до людинитворця та її виконавськоар
тикуляційних особливостей, зумовлених етно
соціальним та етнопсихологічними чинниками, 
а також у виявленні різних рівнів ідентифікації 
варіантів, детермінованих саме просторово 
часовими факторами. На перший план ста
виться дослідження не власне фольклорного 
зразка, а зразка як серії варіантів того самого 
логоса, яка є наслідком просторовочасового 
руху твору, вияву його різних інтерпретацій, 
що зумовлюють його атрибутивні зміни й 
можливість входження варіантів у різні кла
сифікаційні системи, – тобто простеження в 
ньому інтеграційних процесів як доповнюваль
ної ланки до традиційного поділу фольклору 
на жанровотематичні групи, на словесний чи 
музичний фольклор тощо. Народ у своїй сло
весній, пісенній творчості мислить не родами, 
жанрами, а  міфологемами, формулами, про
ектуючи їх на певну життєву ситуацію, узго
джуючи ці ситуації з буттєвим досвідом. Тим і 
пояснюється поліфункціональність фольклор
них творів, віршових силабічних, ритмічних 
структур, мелодій, які можуть з’являтися в 
різних жанрах, а  тексти та мелодії – входити 
до різних жанрових систем. Слово, сталі міфо
логеми є не просто засобами номінації пред
метів у їх логічному поєднанні. Це провідни
ки зв’язку між життєвим досвідом і думкою, 
вищою формою творчості, котра об’ємніша за 
слово, за сам предмет. Уся поетична символі
ка фольклору побудована на семантичному 
плюралізмі народної лексики, яка, здається, 
ніколи не вичерпує сенсу означеного пред
мета думки, доповнюючи його щораз новими 
мисленнєвими нюансами. Те саме стосується 
його структур, які мають здатність утримува
ти інформацію протягом віків, проте їх не мож
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на кваліфікувати як семантично однозначні й 
міродайні в класифікаційних системах. Форми 
вірша 4+4, 5+5, 5+3, 6+6, 7+7, однорядкові 
чи дворядкові строфи знайдемо у фольклорі 
всіх європейських народів з більшим чи мен
шим уподобанням до перелічених. І поясню
ється це насамперед подібністю версифікації 
європейської поезії та мовного синтаксису. 
І лише в їх маркуванні деталями в ритміці, ме
лодиці, у парадигматичних відмінах тих самих 
творів, зокрема у слов’янських версіях, упізна
ємо етнічно сутнісне.

Близькість життєвих ситуацій провокує до 
оперування тотожними або подібними міфоло
гемами, формулами. Хіба разить наше вухо те, 
що паронімічна фігура «Було літо, було літо / 
Та й стала зима» трапляється на початку чу
мацької пісні (Українські народні пісні. – Київ, 
1955. – С. 146), весільної (Весільні пісні. – 
Київ, 1982. – С. 318; «Було літо, було літо, 
а я зими жду»), рекрутської балади (Доленга-
Ходаковський З. Українські народні пісні. – 
Київ, 1974. – С. 654; «Було літо і зима / Пи
шуть листи з Гайсина). В одних випадках, як у 
наведеному, однозвучні тропи мають функцію 
інтонаційного паралелізму. В інших – асоціа
тивного чи семантичного (таких значно біль
ше), коли, наприклад, стала міфологема в об
рядовому фольклорі провокує на її основі появу 
нового твору з близькою до сенсу попередньої 
теми. Чимало весільних пісень, ситуативно 
пов’язаних з виходом молодої з рідного дому 
та її «жалями» до матері, що розпочинаються 
з інвокацій «Ой матінко, вутко», «Ой матінко, 
пава», «Ой матінко, вишне», ініціюють виник
нення семантично близьких «полільницьких», 
заробітчанських пісень – про виходи молодих 
жінок на строкові роботи: «Ой матюнко, пава, 
уже я пропала / За чужою роботою горечка 
достала (АНФРФ ІМФЕ , ф. 64, од. зб. 124, 
арк. 14; а також «Наймитські та заробітчанські 
пісні». – Київ, 1975. – С. 333–343). У таких 
випадках не менше ніж зміст значення ініцію
ючого фактора має ритмічна форма міфологем, 
задаючи модель структури вірша та мелодії 
наступним новотворам. Особливі креативні 

можливості мають міфологеми «локативного» 
сенсу, які визначають час і місце певної дії. 
Серед таких можна назвати дуже характерні 
для українсь кої пісні початки, як, наприклад, 
«У неділю рано», «У неділю ранопораненьку», 
«У неділю рано, як сонечко грало», які зустрі
немо у весільних, позаобрядових наративах: 
в історичних піснях – «Ой у неділеньку ране
сенько» (Доленга-Ходаковський З. Українські 
народні пісні. – Київ, 1974. – С. 684 – пісня 
про Морозенка); у соціальнопобутових піс
нях (Українські народні пісні. – Київ, 1955. – 
Кн. 1. – С. 128 – про скасування панщини); 
у баладах (Балади. – Київ, 1988. – С. 376 – 
син проганяє матір; Там само. – С. 279 – через 
лиху свекруху невістка загубила дитину; Бала
ди. – Київ, 1987. – С. 360 – про покритку та 
ін.); у думах (Грушевська К. Українські народ
ні думи. – Київ, 1927. – Т. 1. – С. 127 – про 
Озівських братів; Там само. – С. 148–149 – 
плач зозулі; Там само. – С. 164–165 – «Про 
піхотинця» (про трьох братів); Грушевська К. 
Українські народні думи. –  Київ ; Харків, 
1930.  – Т. 2. – С. 219 – прощання козака із 
сестрами; Там само. – С. 221 – про сестру і 
брата; Там само. – С. 222–226 – «Вітчим»; 
Там само. – С. 228–275 – про вдову і трьох 
синів; Там само. – С. 279–281 – брат і сест
ра та ін.). Випадків інтеграційних функцій 
мотивів, міфологем, формул, мелодій немало 
знайдемо в обрядовому циклі, коли, приміром, 
мотиви веснянкових пісень та мелодії веснянок 
переходять у русальні чи купальські, обжинко
вих – у весільні тощо, що спровоковано логіко
ситуативною близькістю названих обрядових 
циклів. Жанр як декларація певних нарацій 
виявляється недостатнім для розуміння вну
трішньої динаміки фольклорного процесу та 
його артикуляції, що є відображенням цього 
процесу. Класифікуючи твори за жанровоте
матичними циклами при підготовці матеріалів 
до серії «Українська народна творчість», ми не
одноразово стикалися з випадками, коли варі
анти одного й того самого твору представляли 
різне тлумачення та інтерпретацію того самого 
сенсу, наприклад, колядки як історичної пісні, 
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гаївки як балади чи хроніки як балади тощо, 
зумовлюючи проблеми щодо їх атрибуції. Ви
падки таких модуляцій провокує не стільки сю
жет твору, зміна його функцій, скільки модус 
мислення середовища як поняття вищого мис
леннєвого порядку, який задає йому модуля
ційні відміни. У фольклорі це явище рівнознач
не регіональній модальності – розумінню 
світу та його сприйняття через просторовоча
сове виокремлення розмаїтості модусів мислен
ня середовищ в інтерпретації тих самих логосів, 
що і є передумовою безперервного фольклор
ного континууму. На цьому ж базується інако
мовлення тих самих сенсів у мові й типологія 
їх розуміння. Отже, узагальнюючи сказане, 
наголосимо: фольклорна / пісенна парадигма є 
множиною або серією варіантів одного твору, 
об’єднаних інваріантом – логосом, що утвори
лися внаслідок його трансформації в процесі 
часовопросторового руху і зміни впливу на 
них модусу мислення середовища. Механізм 
множення варіантів базується на принципі то
тожності, контрольованої межами можливих 
змін логосуінваріанта. Варіант є одиницею 
пісенної парадигми, що характеризується по
дібністю опозиційних ознак інваріанта. Логос
інваріант – уявна величина, сукупність пред
метнопонятійних ознак, що його творять. Це 
«семантичний згусток» чи пізнавальний сим
вол тотожних ознак певного сенсу. Варіантна 
парадигма розглядається тільки у зв’язку з 
поняттям модусу мислення середовища. Мно
ження варіантів відбувається двома шляхами: 
покращення чи погіршення зразка, його роз
ширення чи редукції, тобто він може йти по 
лінії прогресії або й дегресії, уперед чи назад. 
В усній передачі якість твору залежить від міс
цевої традиції, де він народжується чи до якої 
адаптується, від індивідуальних рис виконав
цямедіума, його пам’яттєвих, творчих здіб
ностей або й за умови відсутності таких. Од
нак специфікою варіантної серії є «пізнавальна 
рівнозначність» кожного варіанта, що входить 
у фольклорну / пісенну парадигму. Навіть по
шкоджений варіант у серії інших може бути 
цінним доповнювальним фрагментом у рекон

струкції цілісної пісенної парадигми. У про
цесі просторовочасового руху твору та його 
варіантної дивергенції кожний з його варіантів 
здобуває відмінні риси, релевантні щодо пев
ного етнічного чи етнографічного середовища. 
Відмінні риси варіантів пісенної парадигми 
знаходять своє вираження в одному чи різно
мовному прочитанні того самого логосу у вер
бальному тексті (розрізняємо й таке поняття, 
як міжнаціональні фольклорні / пісенні пара
дигми), у діалектних, фонетичних відміннос
тях, у тотожних чи відмінних складо числових 
формулах поетичних текстів, різному чи від
мінному музичному оформленні тих самих ло
госівінваріантів. Скажімо, пісні, що оспівують 
весільне дерево, або псальма про Лазаря добре 
відомі в різних вербальних та музичних версіях 
слов’янського фольклору. У кожній з них, а на
віть локальних варіантах того самого народу, 
вони мають риси, релеватні щодо кожного ет
нічного чи етнографічного простору.

Антропогенне, локалізаційне і гендер
не начало в парадигматиці фольклору. Під 
простором слід розуміти терен формування 
соціуму, який цей соціум об’єднує і спонукає 
до життєвої діяльності мовного спілкування. 

«Кожен народ обведений колом своєї мови, 
і вийти з цього кола може тільки перейшовши 
в інше» [21, с. 60]. Низинний, гірський, вод
ний простір, який створював не тільки зорові, 
але й слухові уявлення й асоціації, соціалізу
вав людність, спонукав її й до певних видів 
діяльності, ідей, рефлексій, регламентованих 
буттям у цьому просторі, до вироблення певної 
стратегії дій. Зміст обрядів, їх символіка, ме
лос, початково спровоковані довкіллям і спо
собом діяльності, неминуче закарбовувалися 
в модусі мислення фольклорного середовища 
як його мисленнєва домінанта. Зважаючи на 
специфіку міжпоколінної передачі фольклор
ної традиції, початковий посил у народній 
творчості має виняткове значення для уста
лення певного кодексу поведінки етнічного чи 
етнографічного середовища. Горянин, випаса
ючи худобу в горах, маючи при боці сопілку чи 
якесь інше знаряддя, яке може подати сигнал 
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про його перебування в гірському просторі, не 
відчуває особливої необхідності гуртуватися 
до музикування в хори, як той, хто обробляє 
землю, чи за умови інших занять гуртом, по
требує такого гурту. Це не означає, що праця, 
рід занять мали б безпосередньо впливати на 
фольклор, пісенність, музикування, як дово
див К. Бюхер. «Однак поняття початків, – як 
писав К. Малиновський, – означає мінімум 
умов для відрізнення періоду пракультури від 
діяльності в рамах культури» [24, s. 103]. І ці 
початки для фольклору дуже важливі. Є пред
мети думки і психологічні стани, які дають 
сильні та однозначні посили способам пове
дінки й мовленню як частині поведінки, впли
ваючи і на сильну прив’язку знаків поведінки 
до мовлення й певної ситуації; є нейтральні 
чи слабші, які їх не диференціюють, зливаю
чись у загальний потік мовленнєвої поведінки 
середо вища. Наприклад, плач, спричинений 
розпачем, чи поміркована розповідь про що
небудь характеризуються полярними спосо
бами мовлення. Подібні психологічні стани і, 
що важливо, способи їх вираження типологіч
но єднають і фольклор народів світу, особли
во тих, що просторово і стадіально зближені 
між собою. Водночас модус мислення кожного 
конкретного етнічного середовища дає ту не
повторну модифікацію того самого предмета 
думки, що дозволяє бачити неповторне, част
кове у вселюдській цілісності. Подібна ситу
ація в різномовних артикуляціях того самого 
предмета думки – українською, польською, 
російською, німецькою, китайською мовами. 

Предмети думки, психологічні стани у 
фольклорі, у його мовній артикуляції тісно 
пов’язані з віковим фактором: про що думає 
дитина, дорослий, старий, з характером психо
логічних імпульсів, які дають поштовх до дії. 
Спосіб поведінки стосовно віку становить роз
межування поколінь, є гарантією поваги стар
ших і виховання молоді, організує статеві сто
сунки, виховання молоді, визначає час шлюбів, 
забезпечує норми передачі відповідальності за 
зовнішню безпеку [23, s. 118–120]. Подіб ні за
сади поведінки можна було ще донедавна спо

стерігати в окремих анклавах Східних Карпат, 
куди ми неодноразово здійснювали експедиції. 
Не буде перебільшенням сказати, що у фольк
лорі як найприроднішому способі спілкування 
діє і природнопрагматична форма прив’язки 
предмета думки до способу її втілення та її під
порядкування потребам повсякденного буття. 
Тому він справляє враження нескінченного 
перпетуум мобіле, який відповідає безкінеч
ності космічного й життєвого циклів. Структу
ра фольклорних середовищ має певні типи. Іс
нують «замкнені» етнічні середовища, у яких 
переважає автохтонна людність, яка виростає 
з їх соціальної діяльності стосовно замкненого 
просторового кола, яка доволі повільно, у чіт
ко визначеній послідовності репродукується 
у зв’язках з природним оточенням і законами 
космічних циклів. У такому середовищі вда
ється відстежувати системність фольклорного 
процесу, що відповідає господарськовиробни
чій та його соціальній структурі. Для етноло
гів кінця ХІХ – початку ХХ ст., відкривачів 
культур так званого третього світу  замкнені 
середовища представились в Африці, Австра
лії, Океанії, Південній Америці, Середній і 
Східній Азії, давши незвичайно багатий ма
теріал для вивчення історичної ретроспекції 
та уявлень про ранні форми розвитку соціумів 
у різних частинах світу. У слов’янському світі 
вони збереглись оазами – у Карпатах, на По
ліссі, на Балканах, відкриття яких належало 
О. Кольбергу, В. Шухевичу, В. Караджичу, 
К. Мошинському, Ф. Колессі та ін.

Фольклорне середовище має свою «стано
ву» структуру, узалежнену від статевих (ген
дерних) соціальнопрофесійних показників, 
які визначають пріоритетність у певних видах 
народної творчості, наприклад, чоловіків – 
у творенні епічних наративів, у вжиткових 
ремеслах, жінок – у пісенній ліриці, прядін
ні, вишиванні тощо. У таких середовищах, як 
правило, виділяється ядро –  «спеціальне» 
середовище умільців, «акцентуйованих» осо
бистостей, які спеціалізуються на певних ви
дах народних ремесел, усної творчості. До
слідження фольклору завжди розпочинається 
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саме з таких людей, їхні дії перебувають у зба
лансованості з діями «загального» середови
ща, яке їх сакралізує і є контрольною мірою 
для діяльності одиниць. Досвідчені етнологи 
не покладаються на продукцію одинаків, не 
пересвідчившись у її відповідності традиціям 
цього середовища.

Згадаємо, як у відомій роботі про ритмічні 
форми типу АВВА у піснях слов’янських наро
дів, побудованій на відборі порівняльних струк
тур, К. Квітка дійшов песимістичного висновку 
про те, що вивчення навіть досить витончених 
форм може привести до захоплюючих, хоча 
безнадійних досліджень [16, с. 44]. Очевидно, 
тому що ці форми вивчалися в саморусі, у відір
ваності від життєвого контексту фольклору. 
Якби фольклорним процесом керувала тільки 
механічна повторність, регламентована рамка
ми строфи, чи імператив логічної послідовності 
її складових частин, творча фантазія зникла б, 
і пісенний фольклор можна було б звести до де
сятка повторюваних таких структур, що навряд 
чи привернули б до себе увагу.

Застосовуваний у лінгвістиці термін «па
радигма» на означення його відмінювання як
найкраще докладається до варіативного від
мінювання фольклорного зразка під впливом 
різних модусів мислення. «Логос, мовлення і 
здійснюване в ньому розкриття речей є щось 
інше, порівняно з простим розумінням утіле
них у словах значень, – пише Х.Г. Гадамер, 
розвиваючи думки Сократа. – Логос, таким 
чином, є чимось значно більшим, ніж просте 
співвідношення слів та речей <...> Тому за
кладена в логосі істина не є істина простого 
сприйняття <...> не є просте виявлення буття, 
а завжди ставить буття в певну перспекти
ву <...> тому не слово, а логос є носієм істи
ни» [2, с. 478–479]. Це положення докла
дається до багатозначності, метафоричності 
логоса у фольклорі, широти й потенційності 
кожного висловлювання, яке має неоднознач
не тлумачення, що зумовлено багатошаровістю 
інформації у фольклорі, віками ототожнюва
ними і водночас метонімізованими поняттями, 
змінністю їх буттєвих функцій. Коли йдеться 

про слова «хліб», «калина», «вінок» чи цілі 
словосполучення, наприклад «дівчинатопо
ля», їх дослівне тлумачення у фольклорі – 
у піснях, казках, приказках тощо – призвело 
б до курйозів. За кожним таким словом чи 
словосполученням стоїть велика ретроспек
тивна дистанція його випробувань різними 
буттєвими ситуаціями, у результаті чого вони 
набувають поняттєвої широти символу. Хліб, 
яким благословляють молодих до шлюбу, яким 
зустрічають гостей, який кладуть на домови
ну, чи калина, яку вважають символом дівочої 
честі, яку саджають на могилу тощо, полісе
мантичні у фольклорі і їх розуміння узалежне
не від ситуації та функції, яку вони виконують 
у житті, в обряді, табуйованої модусом мис
лення середовища. Варіювання сенсів цих слів 
у фольклорі надає слову тієї багатозначності, 
яка перевищує його скриптивний чи звуко
вий вираз. І як кожне із цих слівсимволів у 
конкретному випадку його функціонального 
застосування, так і кожен фольклорний твір з 
ними пов’язаний – чи це хліб у казці, чи ка
лина в численних піснях, чи вінок в одному 
з можливих значень (втрати дівочої честі) у 
різних фольклорних жанрах, – належать ці
лісності народної творчості і водночас є части
ною єдиного фольклорного мислення. Кожен 
з елементів фольклорної цілісності становить 
ніби словникове гасло, яке має своє домінант
не значення й парадигматичну «віялоподібну» 
багатозначність.

«Мова передбачає, що ми дистанціюємося 
від окремих речей, подій, які ми безпосеред
ньо сприймаємо і схоплюємо взагалі зміст 
сенсу, яке називаємо словом. Усі продуковані 
(висловлювані про певний предмет слова, за 
винятком імен власних) означають загальні 
поняття, які про багато дечого говорять, що 
свідчить про всезагальність утворення по
нять», – зазначає сучасний філософметафі
зик Е. Корет, називаючи це «основною свобо
дою» мови [19, с. 33]. 

У словесномузичному фольклорі маємо 
справу з «відмінюванням» твору на двох рів
нях – вербальному та музичному. Хоча слово 
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і музика в пісні є нерозривною єдністю, кожен 
із цих компонентів має свою траєкторію руху 
в просторі та часі, які зумовлені автономною 
специфікою відображення ними дійсності. 
Текст – носій конкретної семантики – у ме
жах певного етнічного середовища рухається 
швидше, ніж мелодія «смислоосяжна», але не 
перекладна. Зате останній у ситуації етнічного 
кола відводиться важлива роль етнічного міфу 
(музику з міфом порівнював К. ЛевіСтрос), 
етнічного коду. Максимальна смислова узго
дженість між текстом і мелодією виявляється 
в родовому поділі фольклору (епос, лірика, та
нець), що вдається перевірити в типологічних 
збігах фольклорів різних, особливо сусідніх 
народів. На ранніх стадіях розвитку фолькло
ру обидва компоненти діють у доцентровому 
напрямі (обрядова творчість, епос). На стадії 
раннього синкретизму родові начала пере
плітаються в обрядовій, епічній творчості. Їх 
виокремлення (дивергенція) і відцентрова дія 
простежуються в «зрілому» періоді розвитку 
фольклору та унезалежненні мелодії від слова 
як домінуючого начала, зі зростанням її про
дуктивно структуротворчої дії мелодії. Про це 
свідчить лірична пісенність, яка опановує всі 
роди словесномузичної творчості (конверген
ція жанрів). Збагачення мелодичних моделей 
провокує парадигматичні зміни в словесно
музичному фольклорі.

Варіювання сенсів у слові, мелодії, жесті 
фольклору, що контролюється рамками пара
дигматики, тобто отриманням максимально
го ефекту з невеликого інформативного поля, 
є однією з найпривабливіших ознак внутріш
ньої динамічності фольклору. Варіювання 
сталих формул у межах певних сюжетів – 
парадигм билин і дум, чи варіювання сталих 
формул у межах моделі – парадигми музич
ного речитативу – є виявом максимального 
«викресування» різних сенсів з тих самих 
предметів думки. Кожну народну пісню мож
на опублікувати в сотнях варіантів, які, зреш
тою, мало що скажуть у хаотичному їх роз
ташуванні, якщо не виявити закономірностей  
їх верифікації, рівнів ідентифікації складо

вих, у результаті чого отримаємо інформацію 
про їх стосунок до певного часу, простору, 
про сутність самого фольклорного артефакту. 
Про зміни та переходи певного явища в інше 
можливо вести мову тільки в тому випадку, 
якщо ми бачимо та враховуємо відміннос
ті між ступенями в його розвитку. В іншо
му разі втрачається визначеність предмета, 
оскільки останній тоді може вважатися то
тожним з будьяким іншим [20, с. 87]. З цією 
метою були запропоновані рівні ідентифікації 
варіантів пісенних парадигм, які враховують 
відмінювання тексту та мелодії у їх просторо
вочасовому русі, визначають системність та 
ієрархію варіантів. Принципи ідентифікації 
варіантів фольклорних / пісенних парадигм 
базуються на виявленні їх сталих та змінних 
ознак. Перші мають значення опор них вузлів 
пам’яті, продуктивномоделюючих чинників у 
закріпленні фольклорної традиції, другі сти
мулюють її оновлення та життєдіяльність. 
За будьяких обставин першорядну функцію 
в ідентифікації пісенної парадигми відіграє 
словологос як пізнавальний код у визна
ченні варіантної серії парадигми. «Матерія і 
форма, – писав Аристотель, – становлять 
єдність» [1, с. 224]. Тимто структура твору 
є невід’ємним компонентом його існування, 
відмінювання, модальних переходів.

Отже, у механізмі множення варіантів тво
ру, їхніх ієрархічних зв’язків можна виокреми
ти кілька рівнів тотожності: 1) варіанти семан
тичної тотожності (спільний словесний текст, 
спільна ритмічна формула тексту та мелодії, 
єдиний силабомелодичний ритм, який і ви
никає від взаємодії словесного та музичного 
ритму, тотожний або подібний мелодичний 
контур). Кількісні відхилення у взаємовідно
шеннях подібних ознак зводяться до лексич
них взаємозамін на рівні тексту, до незначних 
розходжень у мелодичному контурі, уведен
ня аплікаційних елементів, скажімо, вигуків 
«ой», «гей», часток, сполучників «та», «і», 
«да» тощо. Такі варіанти парадигми об’єднує, 
як правило, близький простір, невеликий ін
тервал часу, спільний модус мислення; 2) си
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нонімічні варіанти – семантично тотожні, але 
структурно відмінні, які об’єднані спільним 
сюжетним стрижнем, спільною або подібною 
ритмікою вірша, відмінні за мелодичним кон
туром. У таких є спільний семантичний код, 
наявні різночитання того самого тексту: лек
сичні, структурні, метонімічні взаємозаміни 
в силабіці вірша, ритміці мелодії, які найчас
тіше зумовлені просторовою віддаленістю та
ких варіантів, впливом на них різних модусів 
мислення; 3) структурні варіанти відзнача
ються спільністю ритміки тексту, мелодії, але 
відмінністю семантичного коду. Такі варіанти 
тотожні тільки на рівні структури (структур
ні парадигми ритмічні, мелодичні) і входять у 
різні пісенні парадигми 4.

Розгляд фольклору з погляду парадигма
тики допомагає збагнути його внутрішню ди
наміку й варіативність на всіх рінях – роду, 
жанру, окремого твору, певної структури, 
у яку «упакований» зміст (у строфу, астро
фічність, ритм маршу чи коломийки тощо). За 
кожним словом у фольклорі, окрім пережито
го ним у віках варіативного відмінювання в 
різних сенсах (із чим поспіль зустрінемося в 
піснях, приказках, прислів’ях), стоїть проти
річчя між цим словом та його розумінням, як 
казав О. Потебня, між об’єктивно зафіксова
ним у ньому означенням явища, ототожнюва
ного з йому подібними, та суб’єктивним його 
розумінням, що є виявленням загального й 
часткового, зовнішньої і внутрішньої приро
ди мови, на чому наголошував учений: «За
гальнолюдські властивості мов є: за звуками 
членороздільними, із внутрішньої сторони – 
те, що всі вони є системами символів, які слу
гують думці» [22, с. 259]. Як тлумачить зі 
свого розуміння Гадамер, це свідчить про те,  
що «мислення до такого ступеня піднімається 
над само буттям слів [...], використовує їх як 
прості знаки, за  допомогою яких у поле на
шого зору потрапляє саме означуване, думка 
чи річ, що відношення слова до предмета стає 
чимось другорядним» [2, с. 481]. Власне, 
таке розуміння логосу є головним у тлума
ченні кардинально важливого, доповнюючого 

його поняття, такого як «модус мислення се
редовища».

Модуси мислення середовища – пе
редумова парадигматичної природи та 
регіональних модусів фольклору. Модус 
мислення середовища є синтезом понятійно
виразових і рецепторних елементів, які утво
рюють світоглядну систему установок, котрі 
імперативно впливають на творчу діяльність 
конкретного креативного осередку. Він визна
чається специфікою територіальнопросторо
вого розташування етносу, рівнем його соці
альноекономічного та культурного розвитку, 
характером творчих нахилів і художніх тра
дицій; характером контактів з іншими етно
сами, що передбачають інтеграцію іноетніч
них елементів; співвідношенням фольклорної 
та літературної творчості. Парадигма і модус 
мислення є нероздільними, взаємозалежними 
поняттями – абсцисою і ординатою. Парадиг
ма відповідає на питання «що?», модус мислен
ня – на питання «як?» 5. Парадигма уподіб
нюється до розкритого віяла, сегменти якого 
(варіанти одного логоса), немов радари, аку
мулюють багатоманітну інформацію про моду
си мислення різних просторових середовищ.

У поняття «модус мислення середови
ща» вкладаємо два сенси – функціонально 
соціологічний, що невід’ємний від способу 
буття конкретного етносу, та сенс іманентно
рекреативний, тобто спосіб творення етносом 
відповідних артефактів. Він має три градації: 
етнічний, етнографічний та індивідуальний. 
Модус мислення близький до поняття «стиль», 
проте вони нетотожні. Перший має ендогенну 
природу, яка за будьяких умов міграцій етно
фора залишається незмінною, тобто належить 
до внутрішньомисленнєвої категорії. Модус 
мислення прирівнюється до генетичного коду 
або генетичної пам’яті. Він є віртуальним по
няттям, згустком мнемонічнокультурного 
досвіду певного соціуму, відображенням його 
цілеспрямованої діяльності. Модус мислення 
пізнається: а) через оцінку етнофором сво
го оточення й бачення себе в цьому оточенні; 
б) через обсяг його знань та інформації про пи
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томе для нього середовище; в) через відповід
ну програму вимог і дій, яка висувається цим 
середовищем; г) через особливості артикуляції 
індивіда, що включають мовлення, поведінку, 
співи, жести тощо. 

Модуси мислення в українському фольк
лорі. Розташування українського етносу від 
Сіверського Дінця на сході до Ужа та Лаборця 
на заході, від Причорномор’я та Приазов’я на 
півдні до Прип’яті та Сейму на півночі, охоп
люючи степ, лісостеп, гори, низини, вплива
ло на специфічні умови його життя й побуту, 
різнохарактерні типи виробництва. До того ж 
довготривале перебування українського етно
су в межах інших панівних держав упродовж 
ХІV–ХХ ст., розташування України між 
Сходом і Заходом на перетині торговельних 
шляхів помітно вплинули на регіональну ди
ференціацію мови, фольклору, на множинність 
модусів мислення окремих етнографічних груп 
українців, їхню ментальність – поліщуків і 
степовиків Причорномор’я, східних подолян 
і гуцулів чи лемків. Геополітична «розбалан
сованість» частин українського етносу при 
його незмінному тяжінні до національної єд
ності стала запорукою цілісності українського 
фольк лору, витворила в ньому різноманітні 
регіональні страти, які й дозволяють вести 
мову про історикотериторіальну стратифіка
цію його стилів. Їх діахронія пізнається через 
синхронне порівняння парадигм одного й того 
самого твору в просторовочасовому вимірі, 
через виокремлення тих чи інших родів, жан
рів, циклів фольклору як найхарактерніших 
для цього середовища. Єдність фольклору 
проявляється в обрядовій творчості – функ
ціональному ядрі, що є відображенням при
роднораціональних буттєвих процесів націо
нальної творчості. Наративи – світоглядна 
проекція людини на навколишній світ, її опо
віді про себе, про рід, про зіткнення з інши
ми – передбачають культурноісторичну ди
вергенцію фольклорного кола. Думи – епос у 
власному розумінні слова – знають централь
носхідні райони і не знають західні; співан
кихроніки є специфічним епічним жанром з 

епіцентром у Карпатах; частівки знані тільки 
на Лівобережжі, коломийки – у Прикарпатті 
й Карпатах тощо. Найбільше інформації про 
модуси мислення дає просторова дивергенція 
фольклору, їх порівняння «на відстані», яке в 
живому процесі можна простежити в «інтегро
ваних середовищах».

На основі соціологічних опитувань, про
ведених нами в інтегрованому середовищі 
селянськоміських об’єктів, на ЧАЕС, Бурш
тинській та Новодністровській ДРЕС, за 
об’єктивними даними етнофорів та їх належ
ністю то того чи того територіального осеред
ку, а priori на основі певного набору питань 
можна сформувати уявлення про адекватність 
відповідей про життєві і творчі установки ре
ципієнтів, про диспозицію їхньої поведінки, 
зумовленої модусами мислення відповідного 
середовища. Диференціальними показниками 
таких модусів був репертуар, прив’язаність до 
локальних традицій, спосіб мовної, пісенної 
артикуляції, ціннісні уподобання. З виходом 
за «модусне коло» стиралася генетична до 
нього прив’язка. Особливо помітною була в 
селян, що опинилися в робітничому середо
вищі: у перейманні ними модних, новонабу
тих пісень, нівеляції діалектних особливостей 
мови та прагненні наблизити її до нормативної, 
у процесі виконання фольклорних творів сво
го середовища, наближенні співу до шкільно
го, академічного з підкресленням динамічних 
контрастів – тенуто, дімінуендо тощо, типо
вих для професійного виконавства.

Модус мислення як ендогенний показник 
виявлявся шляхом експериментального зі
ставлення різнотериторіальних варіантів тих 
самих пісенних парадигм, здійсненого нами в 
процесі ведення радіопередач «Золоті ключі» 
з метою виявлення реакції на одні й ті самі 
твори в їх різноманітному звучанні, що завжди 
загострювало дискурс у їх розумінні аж до їх 
заперечення чи нерозуміння. Мовляв, у на
шому селі цю пісню співають не так, як вона 
звучала по радіо: не з такими словами або не 
з тією мелодією, мати чи бабуся вчили нас цю 
пісню співати інакше. У цьому експерименті 
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простежувалося протиріччя між суб’єктивним 
та об’єктивним у сприйнятті (В. Гумбольдт, 
О. Потебня), протилежність між мовою і розу
мінням як виявом між частковим та загальним. 
Модус мислення середовища є орієнтиром для 
творення, мисленнєвою та емоційною установ
кою продуктивного чи репродуктивного акту в 
утвердженні традиції. 

«З постійного наслідування зразків, – 
писав Х.Г. Гадамер, – їх продуктивного за
стосування створюється традиція, виходячи 
з якої пояснюється будьяка наступна спроба. 
Певною мірою така свідомість властива й ви
конавцям, підхід яких до твору <...> зав ж
ди пов’язаний з досвідом попередників» [2, 
с. 165]. Особливість виконавського мистецт ва 
полягає саме в тому, що «ідентичність і конти
нуальність таких творів відкриті в майбутнє» 
[2, с. 165]. Додамо, що фольклору це стосу
ється найбільше. Тимто знову і знову відтво
рювані факти, оживлені новим виконавсь ким 
актом (ті самі пісні, казки, епіка, об’єкти вжит
кового мистецтва: різьба, вишивка, писанки 
тощо), сприймаються як новотворчість, як 
зразок для подальшого наслідування. 

Засоби метонімізації варіантів пісенної 
парадигми в процесі їх просторовочасо
вого руху. Звукоідеал. У музикознавчій лі
тературі, як і в окремих філологічних працях, 
що стосуються фольклору, підносять до рів
ня оціночного критерію поняття звукоідеалу, 
який мав би бути визначальним у шкалі ес
тетичних оцінок народного мистецтва певного 
локусу. На нашу думку, він має лише часткове 
значення, акцентуючи увагу тільки на звукові, 
його тембрових характеристиках. Стосовно до 
синкретичного за своєю природою фолькло
ру – мистецтва слова, музики, жесту, обрядо
вих дій, що його супроводжують, – поняття 
звукоідеалу дискримінує слово, яке є рушієм 
мисленнєвого процесу й усіх пов’язаних з ним 
дій. Поняття звукоідеалу диференціює арте
факти з погляду їх естетичної цінності, тоді 
як для фольклору поняття естетичного ідеа
лу вельми відносне. Одноманітне голосіння 
над померлим, «гоєкання» або «йодлування» 

в горах може викликати значно більше заці
кавлення, ніж добре виконана лірична пісня. 
«Римполення» сільського скрипаля знавець 
фольклору не проміняє на гарну гру скрипаля 
аматора. Обидва приклади привернуть ува
гу не тільки звуком, але й усім комплексом 
ознак, що тільки в єдності дадуть ефект за
цікавлення ними. У цьому криється секрет 
інтересу до істинності, автентичності народ
ного мистецтва, підпорядкованого насампе
ред життєвопрагматичним потребам, врос
лого в модус мислення свого середовища, де 
істинність, адекватна буттєвості, є найвищою 
оцінкою його вартості. Звук чи тембр звука 
не є самодостатнім ідеалом, а відображенням 
об’єктивних психофізіологічних характерис
тик співу певного фольклорного осередку та 
складовою його модусу мислення. Підголос
кова поліфонія Чорнобильського Полісся 
чи центральносхідних районів України за 
тембровими барвами відповідає зручності 
традиційного гуртового співу та можливос
тям голосових діапазонів, задіяних у гуртах 
співучасників хору, розташовуючись «посе
редині» – не надто високо і не надто низько. 
Сама манера «навального» енергійного співу 
не має значення звукоідеалу як чогось само
достатнього, бо у фольклорі не існує визна
чення ідеальної норми краси. Багатоголосся у 
вигляді терцієвої втори, поширене в західних 
районах, особливо в жіночому співі, переваж
но вищої, ніж у підголосковому співі, теситу
ри (відповідно до діапазону жіночих голосів), 
теж не може вважатися звукоідеалом, а лише 
природним забарвленням такого складу співу,  
близького до професійного гуртового виконав
ства. Об’єктивно ці явища недоречно було б оці
нюватися як гірші чи кращі, оскільки це лише 
артикуляційні особливості певних середо вищ 
(подібно, наприклад, до мовних діалектів), 
як «благо» за Аристотелем, чи як певний по
рядок. Щодо ж до суб’єктивного сприйняття 
цього явища самими етнофорами, то це «не  
ідеал звуку», а природне тяжіння говорити 
чи співати так, як традиційно було прийнято 
в певному локусі, не виходити за межі вста
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новленого порядку. Сам звук не може бути 
ідеалом без попередньої ідеї, підпорядкованої 
логічному порядку. Чотири звуки «Щедрика» 
в інтервалі терції, як і чотири звуки в інтервалі 
терції на початку Третьої «Героїчної» симфо
нії Бетховена, нічого б не значили без логічної 
ідеї задуму цих творів та їх подальшого розвит
ку в масштабах цілісності. Інакше самі звуки, 
без такої ідеї в разі їх трактування як самоцілі, 
звукоідеалу, ведуть до хаосу, як в алеаториці, 
до безцільної гри у звуки, подібно до хаотич
ної мазні фарбами художниківсамозванців у 
сучасному попарті. Такі речі можуть тимча
сово подразнювати нерви, виводити зі стану 
рівноваги, вести до божевілля, до деструктив
ного розладу. До фольклору не поверталися б, 
якби в його основі не було природного косміч
ного порядку, що закладає основи для розбу
дови вищих систем мислення.

Сюди слід зарахувати й темброві, темпо
ральні характеристики звуку, частини відоб
раження модусів мислення, бо й вони входять 
у визначення автентичності твору. Для пов
ноти розуміння пісні, казки їхній «звуковий 
образ» є важливим контекстуальним допов
ненням у сприйнятті та оцінці їхньої автен
тичності чи навпаки. Ось чому почута пісня 
справляє незрівнянно сильніше враження, ніж 
записана на папері. Для зафіксованого на па
пері автентичного матеріалу таке поняття, як 
тембр, перестає існувати, однак цей матеріал 
не втрачає значення першоджерела. Мож
на зрозуміти піднесення вартості «об’ємної», 
у тому числі аудіовізуальної, інформації про 
фольклорний твір, яка за умов розширення 
технічних можливостей набуває дедалі біль
шого наукового значення.

Модус мислення як генетичний код і 
джерело стилю. Стиль життя, творчості 
людини може змінюватися під впливом об
ставин, тимчасових установок середовища. 
Модус мислення проектує свій вплив на всю 
діяльність етносу конкретного середовища. 
Коли зникає середовище – зникає енергія 
живлення модусів мислення. Неважко пере
конатися в цьому, спостерігаючи за зникан

ням чи розсіюванням окремих етнографічних 
груп у процесі урбанізації етносів, витіснен
ням локально специфічного нормативним. 
Натомість за умов переселення компактним 
масивом етнографічних груп в інший простір 
(як, наприклад, українці Причорномор’я на 
Кубані чи болгари в Україні) не виключене 
відновлення їх популяційної і творчої спро
можності саме завдяки ендогенній природі 
їхніх модусів мислення і потребі захистити 
своє від чужого. Такі «реадаптовані» в іно
національних умовах етнічні анклави нерід
ко стають заповідниками реліктових ознак 
культури своєї метрополії, де ці ознаки вже 
могли зникнути. У 1970 році й повторно двічі 
в 1990 і 1991 роках доводилося записувати 
фольклор українських лемків – вимушених 
переселенців з Польщі (з Горлицького по
віту), які компактно проживали родинами в 
Теребовлянському та Чортківському районах 
на Тернопільщині. Незважаючи на тривалу 
відірваність лемків від питомого середовища, 
їхній модус мислення, відображений у пісен
ному репертуарі, способи його артикуляції 
за діалектними особливостями мови, музики 
майже не змінилися, порівняно з тими сами
ми зразками пісень, що їх на початку ХХ ст. 6 
у Горлицькому, Грибівському і Сяніцькому 
повітах записував Ф. Колесса. 

Ще більш наочними зразками сталості 
модусу мислення як генетичного коду мо
жуть слугувати записи обрядових пісень від 
українцівемігрантів з Манітоби та Саска
чевана 7, людей похилого віку, які опинили
ся в тривалій ізоляції від метрополії. Запи
сані від них на плівку обрядові пісні більш 
ніж півстолітньої (може й більшої) давності 
у словеснопоетичних та музичних текстах, 
в артикуляції, голосових тембрах, навіть без 
вказівок на місце їх походження,  свідчать, 
що останні мігрували з Буковинського По
куття. Візьмімо для прик ладу запис новоріч
ної «Маланки» від української іммігрантки з 
Саскачевана 8. Пісню, яку вже нечасто зу
стрінеш в українських селах, подаємо повніс
тю (розшифровка авторки).
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1. Чесна, красна Маланочка, а ще краще Василєчок.
2. – Ой ченчику, Васильчику, де ти їдеш? – В гостиночку.
3. – Де ти їдеш? – В гостиночку. – Возьми нашу Маланочку.
4. Вона тобі не затєжит, коника ти не насидит.
5. Вона легонька, як гостонька, така тоненька, й ай конопелька.
6. Пасла Маланка качурі й качку на дрібненькім мачку, мачку.
7. Качур злетів та й полетів, за синє море аж залетів.
8. Заки вона го відшукала, сім пар чобіт відтоптала 9.
9. Заки вона го відпоїла, сім пар чобіт зогноїла.
10. Наша Маланка Нітром 10 брила, тонкий фартух замочила.
11. – Не вій, вітре, по ліщині, висуши фартух на дівчині.
12. Повій, вітре, по болоті, вісуши фартух йа в золоті.
13. Повій, вітре, хоть сяк, хоть так, вісуши фартух, як мак, як мак.
14. Повій, вітре, по березочці, восуши фартух на Маланочці.
15. Наша Маланка ніц не дбає, за хлопцєми заглєдає.
16. Наша Маланка не журитьсі, на порозі джунджуритьсі.
17. Наша Маланка господині, як помастит, так помиє.
18. Миски, горшки під лавою, та заросли муравою.
19. Ой за горами, за долами, пила Маланка мід з козаками.
20. Ой як вона їла й пила, коло комина попіл водила.

«Маланку» з таким самим, як у наведено
му варіанті, початком маємо в запису з Коло
мийського району (Головацкий Я. Народные 
песни Галицкой и Угорской Руси. – Москва, 
1878. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 148–149) з дещо 
видозміненою формою вірша (4+3) 2 (Чесна, 
красна Маланка, / А ще кращий Василько). 
Інший варіант з Микуличина Наддвірнянсь
кого району (Колядки та щедрівки. – Київ, 
1965. – С. 586) має таку ж марковану локаль
ною говіркою фразу, що й в емігрантському 
варіанті: «Маланочка в Ністрі брела [замість у 
Дністрі. – С. Г.]», і далі тотожний блок: «По
вій, вітре, на болото, / Суши хфартух, як зо
лото». У запису О. Кольберга з Чортовця біля 

Городенки (Pokucie. – І. – С. 122, 123)  маємо 
ще кілька характерних знаків близькості емі
грантського варіанта до відзначеного локусу: 
«Повій, вітре, як сяк, як так / вісуши го [фар
тух. – С. Г.], як мак, як мак» з нюансом локаль
ної вимови висуши. Мелодія іммігрантсь кого 
варіанта балади в парному розмірі, повторю
ючи силабічний ритм вірша (4+4) 2, побудо
вана на такій самій варійованій формулі: АА і 
виявляє архаїчніший тип мелодії, порівняно з 
добре знаними тримірними мелодіями, які по
ширилися в інших, переважно правобережних 
регіонах України. Такий варіант мелодії з по
вним текстом ми записали в м. Бурштині від 
місцевого жителя Я. Чепеля: 
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І19. І19. Ой за горами, за долами, пила Маланка мід з козаками.ІОй за горами, за долами, пила Маланка мід з козаками.
20. І20. Ой як вона їла й пила, коло комина попіл водила.ІОй як вона їла й пила, коло комина попіл водила.

«Маланку» з таким самим, як у наведеноІ«Маланку» з таким самим, як у наведено
му варіанті, початком маємо в запису з КолоІму варіанті, початком маємо в запису з Коло

ГоловацкийІГоловацкий
песни Галицкой и Угорской Руси.Іпесни Галицкой и Угорской Руси.

М
Повій, вітре, по болоті, вісуши фартух йа в золоті.

М
Повій, вітре, по болоті, вісуши фартух йа в золоті.
Повій, вітре, хоть сяк, хоть так, вісуши фартух, як мак, як мак.

М
Повій, вітре, хоть сяк, хоть так, вісуши фартух, як мак, як мак.
Повій, вітре, по березочці, восуши фартух на Маланочці.

М
Повій, вітре, по березочці, восуши фартух на Маланочці.
Наша Маланка ніц не дбає, за хлопцєми заглєдає.

М
Наша Маланка ніц не дбає, за хлопцєми заглєдає.
Наша Маланка не журитьсі, на порозі джунджуритьсі.

М
Наша Маланка не журитьсі, на порозі джунджуритьсі.
Наша Маланка господині, як помастит, так помиє.МНаша Маланка господині, як помастит, так помиє.

18. М18. Миски, горшки під лавою, та заросли муравою.ММиски, горшки під лавою, та заросли муравою.
Ой за горами, за долами, пила Маланка мід з козаками.МОй за горами, за долами, пила Маланка мід з козаками.
Ой як вона їла й пила, коло комина попіл водила.МОй як вона їла й пила, коло комина попіл водила.

«Маланку» з таким самим, як у наведеноМ«Маланку» з таким самим, як у наведено

Ф
Качур злетів та й полетів, за синє море аж залетів.

Ф
Качур злетів та й полетів, за синє море аж залетів.
Заки вона го відшукала, сім пар чобіт відтоптала

Ф
Заки вона го відшукала, сім пар чобіт відтоптала
Заки вона го відпоїла, сім пар чобіт зогноїла.

Ф
Заки вона го відпоїла, сім пар чобіт зогноїла.
Наша Маланка Нітром ФНаша Маланка Нітром 10

Ф
10 брила, тонкий фартух замочила.Ф брила, тонкий фартух замочила.

– Не вій, вітре, по ліщині, висуши фартух на дівчині.Ф– Не вій, вітре, по ліщині, висуши фартух на дівчині.
Повій, вітре, по болоті, вісуши фартух йа в золоті.ФПовій, вітре, по болоті, вісуши фартух йа в золоті.
Повій, вітре, хоть сяк, хоть так, вісуши фартух, як мак, як мак.ФПовій, вітре, хоть сяк, хоть так, вісуши фартух, як мак, як мак.
Повій, вітре, по березочці, восуши фартух на Маланочці.ФПовій, вітре, по березочці, восуши фартух на Маланочці.
Наша Маланка ніц не дбає, за хлопцєми заглєдає.ФНаша Маланка ніц не дбає, за хлопцєми заглєдає.
Наша Маланка не журитьсі, на порозі джунджуритьсі.ФНаша Маланка не журитьсі, на порозі джунджуритьсі.

Е
– Возьми нашу Маланочку.

Е
– Возьми нашу Маланочку.

Вона тобі не затєжит, коника ти не насидит.

Е
Вона тобі не затєжит, коника ти не насидит.
Вона легонька, як гостонька, така тоненька, йЕВона легонька, як гостонька, така тоненька, й ай конопелька.Еай конопелька.
Пасла Маланка качурі й качку на дрібненькім мачку, мачку.ЕПасла Маланка качурі й качку на дрібненькім мачку, мачку.
Качур злетів та й полетів, за синє море аж залетів.ЕКачур злетів та й полетів, за синє море аж залетів.
Заки вона го відшукала, сім пар чобіт відтопталаЕЗаки вона го відшукала, сім пар чобіт відтоптала 9Е9.Е.Заки вона го відпоїла, сім пар чобіт зогноїла. ЕЗаки вона го відпоїла, сім пар чобіт зогноїла.

 брила, тонкий фартух замочила.Е брила, тонкий фартух замочила.
– Не вій, вітре, по ліщині, висуши фартух на дівчині.Е– Не вій, вітре, по ліщині, висуши фартух на дівчині.



23

З історії та теорії науки

Там на горі вітер віє

1. Там на горі вітер віє,
Наш Василенько жито сіє 11. 

2. Сіє, сіє, засіває,
На свою Маланю споглядає.

3. Наша Малані яснакрасна,
Варила пироги з сира і масла.

4. Поставила під лавою,
Заросли єї муравою.

5. Приїхали купці з Рима,
Купувати Малані дині.

6. Малані дині не продала,
На насіння її сховала.

7. Наші Малані в Дністру була,
Дністрову, дністрову воду пила.

8. Дністровую воду пила,
Білесенький фартушок намочила.

9. Повій, вітре буйнесенький,
Висуши фартушок білесенький.

10. – Пустіте нас та й до хати
З Василем, з Маланков погуляти.

Зап. С. Грица  та В. Новійчук  
24.06–01.07.1977 р. 

у м. Бурштині Івано-Франківської обл.  
від Чепеля Ярослава Васильовича, 1936 р. н., 

родом із с. Бабухін Рогатинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 

Водночас це не означає, що за тривалої ізо
ляції етнофорів, їх проживання в інших обста
винах, у співжитті з іншими етносами можна 
сподіватися на незмінність прийшлої з ними 
культури та уникнення спонтанної чи, що біль
ше, насильницької асиміляції. Візьмімо ще один 
приклад добре відомої в українсь кому фольк
лорі ліричної пісні з початком «Сумно мені, 
сумно, як вечір, так рано / На моїм серденьку 
веселости мало» в іммігрантсь кому варіанті. 
(Порівняймо також «метропольні» варіанти 
тієї ж пісенної парадигми: Українське народне 
багатоголосся. – Київ, 1963. – С. 322–323. – 
Вінниччина; Ященко Л. Буковинські народні 
пісні. – Київ, 1964. – С. 203–204; наш запис 
емігрантської пісні в с. Витилівка Кіцмансь
кого рну від літньої місцевої жінки (див.: 
Наймитські та заробітчанські пісні. – Київ, 
1975. – С. 454–455) з тією ж мелодією та ін.). 
В іммігрантському фольклорі пісня переростає 
в емігрантський наратив соціального змісту з 
усіма реаліями життя в нових обставинах, де 
особисті, ліричні рефлексії, які домінують у всіх 
відомих питомо українських варіантах, заміщені 
гостро соціальними і переводять пісню з одного 
жанру в інший, незважаючи на збереження тієї 
самої форми вірша, мелодії. Вони ж відводять їх 
до того самого джерела, що й попередню аналі
зовану пісню, а саме – до Подністров’я. 
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І
Приїхали купці з Рима,

І
Приїхали купці з Рима,

Купувати Малані дині.ІКупувати Малані дині.

Малані дині не продала,ІМалані дині не продала,
На насіння її сховала.ІНа насіння її сховала.

Наші Малані в Дністру була,ІНаші Малані в Дністру була,
Дністрову, дністрову воду пила.ІДністрову, дністрову воду пила.

Дністровую воду пила,ІДністровую воду пила,

М
На свою Маланю споглядає.

М
На свою Маланю споглядає.

кра

М
красна,

М
сна,

Варила пироги з сира і масла.

М
Варила пироги з сира і масла.

Поставила під лавою,

М
Поставила під лавою,

Заросли єї муравою.МЗаросли єї муравою.

Приїхали купці з Рима,МПриїхали купці з Рима,
Купувати Малані дині.МКупувати Малані дині.

Малані дині не продала,ММалані дині не продала,

лорі ліричної пісні з початком «Сумно мені, 

М
лорі ліричної пісні з початком «Сумно мені, 
сумно, як вечір, так раноМсумно, як вечір, так рано
ФФ
Водночас це не означає, що за тривалої ізо

Ф
Водночас це не означає, що за тривалої ізо

Фляції етнофорів, їх проживання в інших обстаФляції етнофорів, їх проживання в інших обста
винах, уФвинах, у співжитті з іншими етносами можна Фспівжитті з іншими етносами можна 
сподіватися на незмінність прийшлої з ними Фсподіватися на незмінність прийшлої з ними 
культури та уникнення спонтанної чи, що більФкультури та уникнення спонтанної чи, що біль
ше, насильницької асиміляції. Візьмімо ще один Фше, насильницької асиміляції. Візьмімо ще один 
приклад добре відомої в українсьФприклад добре відомої в українсь
лорі ліричної пісні з початком «Сумно мені, Флорі ліричної пісні з початком «Сумно мені, 

ЕЕВодночас це не означає, що за тривалої ізоЕВодночас це не означає, що за тривалої ізоЕляції етнофорів, їх проживання в інших обстаЕляції етнофорів, їх проживання в інших обста
співжитті з іншими етносами можна Еспівжитті з іншими етносами можна 
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Сумно мені, сумно

1. Сумно мені, сумно, як вечір так рано 12, 
На моїм серденьку веселости мало, гейягей, 
Веселости мало. 

2. Веселість, веселість, де ж ти ся поділа, 
Вже моя веселість зацвила на біло, гейягей, 
Зацвила на біло.

3. Іду дорогою та й думку думаю, 
Що мавєм миленьку, а тепер не маю, гейягей,
А тепер не маю. 

4. Писав бим я листи, паперу не маю,
Повіз бим на почту, дороги не знаю, гейягей, 
Дороги не знаю. 

5. Гіркі ж мої листи, гіркі ж мої мисли. 
Як си погадаю, куди ж ви перейшли, гейягей,
Куди ж ви перейшли. 

6. Перейшлисме ріки, ту велику воду, 
Горе ж мені, горе в Канаді без роду, гейягей,
В Канаді без роду. 

7. Канадо, Канадо, в тобі поля много,
Звелас ти з розуму ґазду не одного, гейягей,
Ґазду не одного. 

8. Та не тогос звела, що робе й гарує, 
Але тогос звела, що морґи купує, гейягей,
Що морґи купує. 

9. Що морґи, банки насищає, 
Прийде до Канади та й плаче, ридає, гейягей, 
Та й плаче ридає. 

10. Ще ми Бог поможе грошей заробити, 
Вернуся до краю та й там будем жити, гейягей, 
Та й там будем жити.

Зап. В. Климаш на початку 1960-х років 
у провінції Манітоба, Канада, 

від Павла Лозинського. 
Розшифровка С. Грици

Лірична пісня про жіночу недолю транс
формувалася в емігрантський наратив. Най
більш показовими в плані трансформації дав
ньої ліричної пісні в емігрантську є строфи 
6–10. Наведений приклад є показовим з погля
ду просторовочасового відмінювання давньої 
традиційної пісні. Її початковий блок («Сумно 
мені, сумно, як вечір так рано») за семантикою 
став ініціюючим поштовхом до розвитку сюже
ту нової емігрантської пісні, яка утворює нову 
пісенну парадигму розлогого наративу зі збере
женням старої форми (6+6) 2 та речитативної 
мелодії, яка міксує інтонації типових для Кар
пат і Прикарпаття довгих хронік (зауважмо, не 
на коломийковій, як хроніки, силабічній основі), 
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ІІду дорогою та й думку думаю, ІІду дорогою та й думку думаю, 
єм миленьку, а Ієм миленьку, а теІте

тепер не маю. Ітепер не маю. 

м я лис Ім я листи, паперу не маю,Іти, паперу не маю,
м на почту, дороги не знаю, гейІм на почту, дороги не знаю, гей
М

Сумно мені, сумно, як вечір так рано

М
Сумно мені, сумно, як вечір так рано 12

М
12

На моїм серденьку веселости мало, гей

М
На моїм серденьку веселости мало, гей

М
я

М
я

М
гей

М
гей, 

М
, 

Веселість, веселість, де ж ти ся поділа, 

М
Веселість, веселість, де ж ти ся поділа, 

Вже моя веселість зацвила на біло, гейМВже моя веселість зацвила на біло, гейМяМяМгейМгей, М, 

Іду дорогою та й думку думаю, МІду дорогою та й думку думаю, 
пер не маю, гейМпер не маю, гейМяМяМгейМгей

ти, паперу не маю,Мти, паперу не маю,

Вернуся до краю та й там будем жити, гейМВернуся до краю та й там будем жити, гей
ФФ9.Ф9. Що морґи, банки насищає, ФЩо морґи, банки насищає, 

Прийде до Канади та й плаче, ридає, гейФПрийде до Канади та й плаче, ридає, гей
Та й плаче ридає. ФТа й плаче ридає. 

10.Ф10. Ще ми Бог поможе грошей заробити, ФЩе ми Бог поможе грошей заробити, 
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З історії та теорії науки

але зі збереженням характерної для цього краю 
мелодичної артикуляції з мелізмами (матеріал, 
нагадаємо, існує в звукозапису). Мелодичний 
контур іммігрантського наративу вкладається в 
характерну для цього локусу мелодичну пара
дигму V–1 3♭ 4 3 / 5 4♯ 3♭ 2 1 (мінорний 
квінтахорд з підвищеним 4 щаблем та субквар
тою), яка, зокрема, у карпатському фольклорі є 
основою безкінечного її варіювання. Емігрант
ські новотвори, які з тим самим сюжетом відомі в 
інших варіантах «довгих» пісень, дають приклад 
зворотного ходу у фольклорному процесі їх роз
паду на дрібні приспівкиколомийки афористич
ного плану, у яких використані лише окремі міфо
логеми емігрантсь ких наративів, як, наприклад: 

Ой Канадо, Канадочко, маєш поля много,
Звербувала з Галіциї ґазду й не одного. 

Ой Канадо, Канадочко, якас ти немила,
Бодай жес ти, Канадочко, нікому не снила 
    [18, с. 355].

Процеси «оборони» свого, але й неуникнення 
чужого, спостерігаються не тільки в етнічних се
редовищах в інонаціональному оточенні. Майже 
повсюдно в пограничних зонах вдається просте
жити такі модальні зміни на прикладах варіантів 
тих самих пісенних парадигм, які, потрапляючи 
під вплив різних модусів мислення, зазнають 

мімікрії, поособливому представляючи і смис
ловий код єдиної пісенної парадигми. Контраст 
у фольклорі означає просторове віддалення ар
тефактів, тотожність – просторове зближення. 

Наведені тексти пісень є прикладами тво
рення й розпаду фольклорних парадигм, рушій
ної ролі міфологем 13 у цьому процесі. Перший 
текст демонструє єднання міфологем різних ва
ріантів однієї парадигми й утворення в її межах  
ще одного нового. Другий – приклад того, як 
міфологеми однієї пісні стають основою для 
іншої, переводячи її в інший жанр емігрант
ського наративу. Довершена мелодія попере
дньої ліричної репризної форми (АВВ рефр. А) 
стає додатковим дороговказом її походження 
з Придністров’я, де цей тип мелосу відомий 
і з іншими текстами. Третій зразок тексту є 
прикладом розпаду другого зразка на уламки 
міфологеми, які знову готові до з’єднання, до 
новотворчості навколо нових логосів. Цей про
цес безперервного розвитку всередині фольк
лору – новотворчості й біфуркації (поділу на 
частини) – подібний до мови, де з єдиного 
словесного лексикону формуються щораз нові 
великі й малі наративи. Отже, Світ не припи
няє говорити. Так і у фольклорі його креатив
ні ресурси – міфологеми, мелодичні формули, 
створені людьми протягом віків, – не зникають 
і служать їм за першої потреби їхнього запиту.

1 На первісному етапі не йдеться про задово-
лення естетичного імпульсу. «Чуття прекрасного 
все ще дрімає в переживанні обрядового дійства як 
такого, звідки постає поезія у вигляді гімнів, чи у 
шалі ритуального піднесення... Ніщо так не живило 
поезії як святкування нових пір року, надто весни, 
коли молоді люди обох статей сходилися докупи, 
охоплені почуттями радості і волі» [3, с. 141].

2 Поняття пісенної парадигми вперше обґрун-
товано у статтях «Песенна парадигма» [11], «Кате-
горія парадигми у вивченні варіаційної специфіки 
фольклору» [8] та в монографії «Мелос українсь
кої народної епіки» [9]. У 1976 році статтю на цю 
тему було надіслано в Ленінград (нині – Санкт
Петербург) І. Земцовському, який надрукував її аж 
1983 року у виданні «Народная песня. Проблемы 
изучения» (Ленинград, 1983. – С. 22–34).

3 Термін Г. Хакена «синергетика» з’явився 
1973 року в його доповіді «Кооперативні явища 
в сильно нерівноважних і нефізичних системах», 
а 1977 року його ж монографія під назвою «Синер-
гетика» перекладена на низку мов світу. На зв’язок 
парадигматики з синергетикою звернено увагу в 
статті «Ендогенна природа фольклору» [6].

4 Про рівні ідентифікації варіантів пісенної па-
радигми йдеться в попередньо цитованих працях.  
Теорія лягла в основу монографії «Мелос україн-
ської народної епіки» [9].

5 «Модус мислення середовища» – поняття, 
що вперше обґрунтоване в статті «Семантика 
народного мелосу і конкретне середовище його 
побутування» [12], а згодом ширше – у праці 
«Мелос української народної епіки» [9] на осно-
ві порівняльних спостережень за фольклором 
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під час експедицій у Карпати й на Закарпаття 
(1964, 1966, 1968), на Волинь і Західне Поділля  
(1969 ) (матеріали зберігаються в АНФРФ ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАНУ та особистому архі-
ві авторки); у Тернопільську, Чернівецьку та Іва-
ноФранківську обл. (1970); на Чорнобильське 
Полісся (1975, 1983) (матеріали зберігаються в 
особистому архіві авторки); під час експедицій у 
так звані «інтегровані середовища» на Бурштин-
ську та Новодністровську ДРЕС  (1977) (матеріали 
зберігаються в особистому архіві авторки); екс-
педиційних виїздів на Полтавщину (1986, 1987), 
у сс. Кибинці та Нова Обухівка Миргородсько-
го рну; експедиційних виїздів на Тернопільщину 
до лемківських переселенців (1990, 1991); експе-
диційних виїздів у Хмельницьку обл. (2000, 2003) 
(матеріали зберігаються в особистому архіві авто-
ра). Окрім того, у процесі ведення передач «Золоті 
ключі» (1980–1993) синхронне прослуховування 
автентичного фольклору з різних теренів України 
відкрило можливості для порівняння специфіки 
модусів мислення та пісенних матеріалів, модаль-

них змін одного й того самого твору – парадигми, 
відносності кожного її варіанта до конкретного 
середовища, на чому в передачах уперше настій-
но наголошувалась увага.

6 Про це див. у таких працях: «Функції словесної 
та музичної мови в ситуації міжетнічних контак-
тів» [14], «Історія, культура, фольклор та етнографія 
слов’янських народів» [7, с. 182–195], «Буд здрава, 
землице»  [5]; «Фольклор українців у між і вну-
трішньоконтинентальній міграції» [13].

7 Колекцію було надіслано на Українське ра-
діо. З дозволу Музичної редакції Радіо ми скорис-
талися ними для порівняльних цілей.

8 Коментар виконавиці: «Вже була війна. Я спі-
вала, як мала 13 років». 

9 Другий рядок повторено двічі.
10 Дністром.
11 Парні рядки повторюються двічі.
12 Перші рядки повторюються двічі.
13 Цю концепцію на численних прикладах під-

тверджує у фундаментальній докторській праці 
О. Гінда [4].
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У статті розглянуто питання вивчення джерельної бази для розуміння процесів, що відбувалися на території 
Слобожанщини протягом ХХ ст. У полі зору авторки – малі жанри фольклору, новотвори, які відображали помітні 
зміни в побуті селян і міщан під впливом радянізації суспільства.
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В статье рассматривается важный вопрос изучения источниковедческой базы с целью понимания процессов, 
которые происходили на территории Слобожанщины на протяжении ХХ в. В поле зрения автора – малые жанры 
фольклора, которые создавлись населением региона и отображали бытовые изменения под влиянием советизации 
общества.

Ключевые слова: Слобожанщина, быт, культура, досуг, профессия, отцы, дети.

The article considers the significant issue of studying historiography to understand the processes which took place on the 
territory of Slobozhanshchyna during the XXth century. The attention is focused on small genres of folklore and coinage, which 
provide insight into noticeable changes in peasants’ and city dwellers’ modes of life affected by Sovietization of society.

Keywords: Slobozhanshchyna, mode of life, culture, leisure activities, occupation, parents, children.

Однією з важливих етнографічних зон Укра
їни є Слобожанщина, до якої за сучасним адмі
ністративним поділом входять Харківська об
ласть, північні райони Луганської та Донецької 
областей, південносхідна частина Сумської, 
північносхідні райони Дніпропетровської і 
Полтавської областей. До історичних земель 
Слобожанщини входили також суміжні західні 
райони Бєлгородської та Воронезької областей, 
які в 1923–1924 роках були в односторонньо
му порядку приєднані до Росії, незважаючи на 
протести українського уряду. Значна частина 
цих земель нинішніх Воронежчини й Курщини 
були заселені ще з часів Давньої Русі, а під час 
монголотатарської навали – досить спусто
шені. У середи ні ХVІІ ст. відбувалося актив
не залюднення Слобожанщини та будівництво 
укріплень міст і сіл. Зокрема, на Воронежчи
ні виникли такі українські села: Нова Сотня, 
Тростянка, Євдаково, Дальня Полуб’янка, 
Крива Поляна, Олександрівка, Комарівка, 
Колодіжне, Марківка, ХохолТростянка, Укра
їнська Буйлівка, Черкаське, ряд хуторів [12, 
с. 63–78]. На території сучасних Бєлгород
ської та Курської областей здавна проживають 

українці в селах Березівка, Аннівка, Велико
михайлівка, Самойлівка, Фурсин, Глухівка, 
Курилівка, Рибінські Буди та ін. [11, с. 89–90]. 

Традиційна культура та її еволюція, дина
міка змін пограничних районів значною мірою 
залежать від багатьох факторів. Починаючи з 
історії заселення, це – міграційні рухи на тери
торії, контакти різних етнічних груп, розвиток 
економіки, промисловості, зовнішні втручання 
через короткострокові набіги, спустошення, 
військові дії тощо.

З історії відомо, що ця територія мала вели
кі обшири й постійно піддавалася спустошли
вим набігам половців, печенігів та інших пле
мен Сходу, вона була певним захисним щитом 
від вторгнень у Київське князівство. Але піс
ля поразки русичів у боях на річці Калці, що 
відбувалися у червні 1223 року, східні рубежі 
Давньої Русі зазнавали ще більшої руйнації 
від набігів нащадків Чингисхана. Поступово 
мирне населення покидало ці землі й мігру
вало на Захід. Як відомо, у грудні 1240 року 
було сплюндровано і сам Київ. Велике Ки
ївське князівство, а особливо його південно
східні райони, зазнало значного спустошення. 
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Західні сусіди також намагалися поневолити 
населення Волині, Червенські городи,́ і протя
гом наступних ХІV–ХV ст. це їм вда валося 
через ослаблення русичів та міжусобну бо
ротьбу всередині країни. Поляки називали 
все населення Південної Русі «русинами», 
про що згадують численні джерела. Майже до 
середини ХVІІ ст. точилася нерівна бороть
ба – повстання на території сучасної України 
за визволення як на східних, так і на західних 
теренах. Очевидно, що і в ті нелегкі часи роз
вивалася традиційна культура українського 
народу, але джерела того періоду належать пе
реважно до археології. Загострення боротьби 
з Польщею у ХVІІ ст. призвело до необхід
ності  укріплення східних рубежів, і почалося 
повторне заселення колись покинутих земель, 
в основному слобідськими полками.

Ці події минулих століть знайшли певне 
відображення в таких жанрах народної твор
чості, як думи та історичні пісні. Недарем
но відомий учений М. Максимович надавав 
їм важливого значення як етнографічному 
джерелу [див.: 7, с. 148]. Чимало інформації 
зберігають для нас такі джерела, як топогра
фічні описи, зокрема й описи Харківського 
намісництва кінця ХVІІІ ст. [9, с. 207]. Тут 
знаходимо дані про історію повторного засе
лення краю, яке при переважаючій більшості 
козацьких полків поповнювалося й вихідцями 
з Росії. Дослідники ХІХ – початку ХХ ст. 
приділяли чимало уваги дослідженню тра
диційної культури населення Слобожанщини 
[див.: 10, с. 282]. Досліджуючи етнографічний 
склад населення Харкова та губернії, відомі 
дослідники писали: «Незважаючи на тривале 
сусідство з великоросами, Харків на початку 
ХІХ століття є ще малоросійським містом, на
селення якого головною своєю масою зберегло 
і мову, і одяг, і звичаї своїх пращурів мало
росів» [8, с. 130]. Царська влада всіляко на
магалася витравити цей український етногра
фічний компонент культури, особливо мову, 
і молоде покоління, яке навчалося в школах 
російською, починало соромитися мови свої 
батьків, яка вважалася непрестижною. Уна

слідок взаємодії двох етносів уже наприкінці 
царювання Миколи, тобто на початку ХХ ст. 
на Слобожанщині виробився особливий тип 
«перевертня» – щось середнє між малоросом 
і великоросом [8, с. 131]. Саме звідси – ви
токи сьогоднішньої війни на Сході України. 
А сучасні «вболівальники» за державу висту
пають проти державної української мови, бо 
вони доб ре знають, що втрата мови й культури 
спричинить бажане зросійщення всієї Укра
їни. Ще тоді вчені спостерігали певні зміни 
в культурі українців під впливом активного 
зросійщення краю. Не шанували української 
мови, історії, найбільше в школах розповіда
лося про зрадника Мазепу. Безперечно, це 
мало великий вплив на денаціоналізацію на
роду. Доходило до смішного, що навіть про 
українську природу, про красу рідного краю 
учням не розповідали. Свого часу харків’янин 
Микола Сумцов писав: «Природи української 
теж не можна було побачити в середній школі; 
навіть на малюнках в підручниках її не було; 
коли який малюнок траплявся, то, безперечно, 
московського видання. Вчительство також ні
чого не знало про Україну й анітрохи про те не 
турбувалось. Якосьто в Охтирській хлоп’ячій 
гімназії на випускному іспиті була задана гар
на тема про впливи природи на життя народу, 
і з учнів ні один не згадав про свій красовитий, 
багатий край <...> В “письменних работах” 
тільки й було що, з одного боку, тундри з оле
нями, а з другого – Сахара з верблюдами, – 
усе ж, що лежить між тундрами та Сахарою, 
ніби провалилось» [10, с. 186]. Учений також 
слушно зазначив, що «Російська держава, з 
протягом віків усе більш поширюючись, обхо
пила безліч країв і народів <...> Ні один край 
не мав досить простору для культурного роз
витку. Самий багатий, численний по людности 
край – Україні – був знищений гнобитель
ством уряду, заборонами мови і школи, утис
ками; деморалізований у всіх верхніх верствах 
своєї людности призвичкою запобігати перед 
урядом; попсований зросійщеною школою – 
нижчою, середньою і вищою, пристосованими 
для того, щоб викорінити усяке національне 
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З історії та теорії науки

місцеве почуття і всяку національну місцеву 
свідомість» [10, c. 8]. Цей яскравий приклад 
свідчить про те підґрунтя, що готувалося для 
повної деукраїнізації Слобожанщини. Це 
необхідно розуміти, щоб об’єктивно розкрити 
процеси подальшої асиміляції українців – уже 
за радянського часу. 

У 1920–1930х роках при утвердженні ра
дянської влади відбувалися прискорені зміни в 
побуті як містян, так і селян. Водночас стали 
популярними частівки, які відображали куль
туру повсякдення та стрімкі зміни в різних ді
лянках людського життя. Свого часу відомий 
етнограф Володимир Гнатюк досліджував пі
сенні новотвори і говорив про їх недосконалу 
художню форму, але вичленив основні мотиви 
в них, які наглядно й правдиво відобража
ли події. У них учений бачить мотиви пісень, 
пов’язаних з економічним, політичним, по
дружнім життям. Про значення новотворів 
В. Гнатюк підсумовує: «З якого боку ми не 
брали б їх та не аналізували, то все прийдемо 
до висновку, що вони приносять багато нового, 
не тиканого [недоторканого. – В. Б.] ще на
шою народною поезією досі, а се запевняє їм 
певне місце в нашій фольклорній літературі і 
надасть їм немале значення, особливо коли за
писи в тім напрямі збільшаться значніше, чого 
можна напевно надіятись» [6, с. 95]. Справді, 
короткі фольклорні жанри, такі як коломийки, 
польські краков’яки, частівки, дають нам чи
мало етнографічного матеріалу і є неоціненним 
джерелом для вивчення традиційної культури.

Завдяки діяльності Етнографічної комісії 
ВУАН (1921–1933) записи фольклорноетно
графічного матеріалу здійснювалися переваж
но студентами, вчителями, лікарями на всій 
території України, зокрема й на Слобожанщи
ні. Серед активних записувачів були студенти 
Старобільського педагогічного технікуму, які 
проходили практику в селах і здійснили свої за
писи в 1926–1931 роках. Найбільше записано 
українських народних звичаїв із сімейної обря
довості та народного календаря. Досить вели
кий масив зпоміж фольклорного матеріалу на 
Старобільщині представляють українські на

родні пісні, які тоді ще побутували в селах і міс
тах (наприклад, «Посіяла огірочки близько над 
водою», «Лугом іду, коня веду», «Летить галка 
через балку», «Ой під вишнею, під черешнею», 
«Ой там за горою», «Шумлять верби коло 
греб лі», «Пливе човен води повен», «Коло мли
ну, коло броду», «Зелений дубочок на яр похи
лився» та десятки інших). Зафіксовані звичаї та 
пісні свідчать про переважаючий український 
пласт культури в усіх селах регіону.

Значний інтерес становлять новостворе
ні частівки, що їх виконували частіше сур
жиком, а також українською та російською 
мовами. У них з’явилися такі нові слова, як 
«гайдамачка», «дєточка», «мілка» (тобто 
«мила», «кохана»), «большевичка», «спе
кулянтка», «шахтар», «шарлатан», «Гепеу», 
«безбожнік»,«комсомолець», «Соловки» тощо.  

У новотворах відображено також голодні 
1920ті роки. Зокрема, у м. Старобільську 
Д. Ведутенко записав:

 Свободу получили в 17 году
 И начали ругаться 
 И в господа, и в бога.
 А наш бог разсердился, 
  Улетел на небо
  И стал оттуда выдавать
  Полосьмушки хлеба.
 Раньше были мужики –
 Хлеборобчики.
 А теперь по вокзалам –
 Как горобчики.
  Приехали кацапы,
  Забрали хохла в лапы,
  Забрали кури, сало
  И все кричали: «Мало» 
    [1, арк. 49].

Частівки періоду розгорнутої колективі
зації відображають соціальні аспекти. Так, у 
1930 році С. Піддубний записав:

 Паровоз пари пускає,
 По дорозі біжить,
 Ой збирайтеся, селяни, 
 У колгоспі жить.
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  Соловки, Соловки,
  Далека дорога.
  Болить серце в глитая,
  Що нема підмоги.
 Ой ти, піп, ти, піп, 
 Ти не задавайся, 
 Бери з собою глитаїв
 Та на Соловки збирайся [1, арк. 2].

О. Полякова записала у с. Білолуцьке на 
Старобільщині та хуторі КараваноСолодківці 
в 1931 році:

 Нема хліба, нема сала,
 Сама салатовка,
 Надоїла куркулям
 Хлібозаготовка.
  – Ой соз хлібороб,
  Чого зажурився?
  – Нема волів, коней продав,
  Трактор розорився 
    [1, арк. 86].

Політичні мотиви також дуже яскраво ві
дображені у співанках. У той самий період, що 
й наведені вище приклади, були записані ще 
такі зразки:

 Я на бочке сижу,
 Под бочкою – каша.
 Ленін Троцькому сказав,
 Що Україна наша.

У с. НовоРосоші в 1931 році студентка 
О. Васіна записала співанки, які відобража
ють моду на одяг, нове у стосунках молоді та 
ряд прикладів, пов’язаних із соціальноеконо
мічними змінами:

 Ой мамаша, ой папаша,
 Обоє хороші. 
 Купіть мені ботиночки
 Й глибокі калоші. 
  Розцвіла червона калина
  Та над криницею,
  Горе мені, горе мені
  Жити з п’яницею.
 Я безбожника люблю,
 Мамєнька ругається:

 – Ой что ето за журнал
 На столі валяється?
  Ой пила я чай
  З великого чайника,
  Полюбила я
  З Гепеу начальника.
 Не ходите, девки, в храм
 Богам кланяться.
 Лучше будем
 В облаках яропланиться.
  Комсомольца любить –
  Дело не годиться.
  Треба крєстікі знімать,
  Богу не молиться 
   [1, арк. 7, 11–12].

Співіснували ще певною мірою традицій
ні уявлення про поведінку молоді й дошлюбні 
стосунки. Тогочасні співанки засвідчують, що 
батьки намагалися стримувати бажання своїх 
дітей щодо надмірних гулянь:

 Ой хто ж то іде?
 Наче, моя мати.
 Із довгою лозиною,
 Мене заганяти.
  На папашу, на мамашу
  Напишу я протокол.
  Прийду рано, прийду пізно,
  Ложусь на голий пол.
 Ухажор, ухажор,
 Бодай ти сказився.
 Одну нічку переспав,
 Усим розхвалився.
  Ой цапочка й дєточка,
  Я тобі не вважу.
  Куплю дьогтю на п’ятак,
  Ворота помажу [1, арк. 12, 17].

Виникали своєрідні ідентичності, пов’язані 
переважно із соціальнополітичним станови
щем, професією.

 Я на бочке сижу,
 Під бочкою – тачка.
 Що мій милий – більшовик,
 А я – гайдамачка.
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  Я на бочке сижу,
  А під бочкою – склянка,
  Що мій милий – більшовик,
  А я – спекулянтка [1, арк. 18].

У с. Шульгинка записано:

 Мать моя – модистка,
 Отец – капитан,
 Жена моя – розочка,
 А я – шарлатан [1, арк. 41].

Чимало згадується про працю шахтарів 
та їхній побут. Л. Вишневська у с. Дмитрів
ка Дмитрівського району Луганської окру
ги 1931 року записала співанки з приміткою: 
«Частушки писані так, як вони співалися на 
селі, без ніяких змин» [1, арк. 112]. З них на
водимо кілька прикладів:

 Не дивуйтесь, господа,
 Що я у косинке,
 Я на руднику била,
 Носила носилки.
  Не дивуйтесь, господа,
  Що я така чорна, 
  Я на руднику била,
  Уголечки тьорла.
 Не ругай меня, мамаша,
 І не плач, родная мать,
 Записался в щикатури,
 Нада курси мені здать.

У запису 1929 року студентки Л. Водо
лазької знаходимо й до певної міри пророчі 
слова пісні:

 Ой да, мамо, мамо,
 Не журись за нами,
 Ми повиростаємо 
 Да й розійдемося сами.

  Ой да буде нас, мамо,
  По горам й долинам,
  По чужим країнам...
    [1, арк. 114].

Особливо цікаві деякі примітки записува
чів. Зокрема, студент В. Гавриш, описуючи 
фрагментарно весільні звичаї в с. Білолуцьк 
Старобільської округи у 1927 році зазначав: 

«Досвітків нема, а вечорниці зімнім часом 
особ ливо розвинені. Гуляют в якоїнебудь удо
ви, а весною гуляют на вигоні, літом, в неділю 
та в празник – по вербах (мається на увазі, 
у верболозах). Комсомольці проти всього цьо
го, але їх ще незначна частина» [2, арк. 5]. 
Описує сватання, розглядини, а потім комен
тує зміни. Зокрема, зауважує: «Свайба в су
часний мент. Революція до життя внесла нову 
течію, всі звичаї похитнулися. Знайомство – 
в клюбі, хатахчитальнях, на спектаклях <...> 
Вінчаються з кожним роком менш. Цього року 
побралось 19 пар, а в церкві вінчалася 1. Але 
кулацька частина села все намагається робити, 
як вони кажуть, постаринному» [2, арк. 17]. 
Далі додає, що в с. Семикозівка Біловодського 
району Старобільської округи «церква одна, 
яку в жовтні місяці 1929 року закрили, підпи
салося 860 душ. Проти – 90 душ».

К. Жевага на хуторі Шевченка записала чи
мало давніх українських пісень та нових частівок, 
у яких переважають мотиви кохання, вірності, 
національної ідентичності, а також містяться 
дані про елементи весільних звичаїв, зокрема, 
згадуються предмети, які входили до переліку 
обов’язкового приданого дівчини на той час.

 Через верби я почула,
 Що вутка несеться.
 Через люди я почула,
 Що дєтка сміється.
  Ой прокляте Лисичанське,
  Бодай ти запало.
  Ой ти наших парубків
  На той світ загнало.
 Ой чия ж то хатьоночка
 Вікнами до тину?
 Ой чи я ж то дівчинонька
 Скинула дитину?
  Ой не сватай, гад патлатий,
  Я нівєста не твоя.
  Не готове одіяло,
  Не вишита простиня.
 Ой яблучко,
 Та половіночка.
 Мій милий – більшовик,
 А я – україночка.
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  Покотилась зірка з неба,
  На мой біленький платок.
  На дівчаток нема моди,
  Хлопці люблять солдаток 
   [3, арк. 2, 4, 9, 139].

У багатьох записах студенти звертали увагу 
на відзначення свят народного календаря. Так, 
у слободі НовоАстраханській на Старобіль
щині студентка А. П’ясецька записала звичаї, 
пов’язані з Вербною суботою та неділею перед 
Великоднем: звичай виганяти свяченою вер
бою перший раз худобу на толоку (як відо
мо, він поширений на всій території України). 
Згадуються ігри дітей, які бігають, і вдаряючи 
різочкою верби, приказують: «Верба б’є, не я 
б’ю, ось недалечко червоне яєчко» [4, арк. 130].

Записувач вказує, що Великдень святку
ють цілий тиждень. Дорослі провідують ро
дичів, відвідують могили рідних, «христосу
ються» із зустрічними. Тут же зазначається 
про розваги молоді. «Молодь розважається 
танцями та музикою, а також колиханням на 
великих колисках, які будуються парубками 
під Великдень. Як старі, так і молоді розважа
ються грою в “котка”...» [4, арк. 132].

Під час таких молодіжних гулянь співали 
і нових частівок, які свідчать про розмивання 
національної ідентичності, формування нових 
понять «україночка», «большевик», «хахол», 
«студент». Як приклад:

 Коса руса, коса руса,
 Розовая лєнта.
 Не пойду я за хахла,
 Пойду за студента.
  А в студента самувар,
  Золотиє чашкі.
  Приходіть тогда, подружки,
  Буду угощать вас.
 Ой яблучкополовиночка,
 Мой милой – большевик, я – україночка.
 Ой да влюбляться било вольно,
 Да раставаться било сольно 
   [4, арк. 132, 183].

Тут маємо протиставлення своє–чуже. 
«Большевик», «студент» – це ніби нові персо

нажі і не свої. Там само в протиставленні зо
бражена й соціальна категорія шахтаря.

 Ой мамаша, я пропала,
 За шахтера жить пошла.
 А в шахтера душа в теле,
 Рубашеньку воші сйєлі [4, арк. 134–183].

Отже, як бачимо короткі пісенні жанри у 
вигляді співанок, частівок відображали стрім
кі зміни в побуті населення Слобожанського 
пограниччя. При явному переважанні основи 
традиційної культури українців помітні про
никнення суржику в побуті, а головне – від
чутні зміни в соціальному житті, виборі про
фесії, звичаєвій культурі, моральних засадах 
молоді, відбувається підміна національної 
ідентичності соціальною, надаються перева
ги певним життєвим вигодам, які прийшли 
з «новими» господарями (начальник Гепеу, 
більшовик, комсомолець). Помітна атеїстич
на пропаганда, яка зіграла свою роль у від
лученні молоді від церкви й посилила проти
річчя між батьками та дітьми. Формуються 
подвійні стандарти в уявленнях про нове і ста
ре життя. З одного боку, прагнення до змін у 
побуті, порушення загальних звичаєвих норм 
у стосунках молоді. Водночас зберігаються й 
старі звичаї, коли дівчина відмовляє хлопцеві 
при сватанні, мотивуючи тим, що «не готове 
одіяло, не вишита простиня», які б мали бути 
в приданому дівчини. Частіше замість етноні
мів «україночка», «українець» вживали слова 
«кацап», «хахол».

Варто зазначити, що термін «хахол» на 
частині підросійської Слобожанщини став 
у ХХ ст. самоназвою. Відомо, що в окремих 
західних районах Бєлгородщини, Курщини 
та Воронежчини, де на початку ХХ ст. про
живало від 75 % українців, нині їх залиши
лося близько 3 %. Особливо активні процеси 
асиміляції почалися в повоєнний час. Мовна 
асиміляція є переважаючою, але про своє по
ходження й часткове збереження народних 
традицій при створенні сім’ї та народженні 
дітей ще пам’ятають і на підросійській Слобо
жанщині [5, с. 84–87].

http://www.etnolog.org.ua

І
і нових частівок, які свідчать про розмивання 

І
і нових частівок, які свідчать про розмивання 
національної ідентичності, формування нових Інаціональної ідентичності, формування нових 
понять «україночка», «большевик», «хахол», Іпонять «україночка», «большевик», «хахол», 
«студент». Як приклад:І«студент». Як приклад:

Коса руса, коса руса,ІКоса руса, коса руса,
Розовая лєнта. ІРозовая лєнта.
Не пойду я за хахла,ІНе пойду я за хахла,
Пойду за студента.ІПойду за студента.

М
про розваги молоді. «Молодь розважається 

М
про розваги молоді. «Молодь розважається 

ож колиханням на 

М
ож колиханням на 

великих колисках, які будуються парубками 

М
великих колисках, які будуються парубками 
під Великдень. Як старі, так і молоді розважа

М
під Великдень. Як старі, так і молоді розважа

М


ються грою в “котка”...» [4, арк.

М
ються грою в “котка”...» [4, арк. 132].

М
132].

Під час таких молодіжних гулянь співали МПід час таких молодіжних гулянь співали 
і нових частівок, які свідчать про розмивання Мі нових частівок, які свідчать про розмивання 
національної ідентичності, формування нових Мнаціональної ідентичності, формування нових 
понять «україночка», «большевик», «хахол», Мпонять «україночка», «большевик», «хахол», 

побуті, порушення загальних звичаєвих норм Мпобуті, порушення загальних звичаєвих норм Фдичів, відвідують могили рідних, «христосу Фдичів, відвідують могили рідних, «христосу Ф
ються» із зустрічними. Тут же зазначається Фються» із зустрічними. Тут же зазначається 
про розваги молоді. «Молодь розважається Фпро розваги молоді. «Молодь розважається 

ож колиханням на Фож колиханням на 

молоді, відбувається підміна національної 

Ф
молоді, відбувається підміна національної 
ідентичності соціальною, надаються перева

Ф
ідентичності соціальною, надаються перева
ги певним життєвим вигодам, які прийшли 

Ф
ги певним життєвим вигодам, які прийшли 
з «новими» господарями (начальник Гепеу, 

Ф
з «новими» господарями (начальник Гепеу, 
більшовик, комсомолець). Помітна атеїстичФбільшовик, комсомолець). Помітна атеїстич
на пропаганда, яка зіграла свою роль у відФна пропаганда, яка зіграла свою роль у від
лученні молоді від церкви й посилила протиФлученні молоді від церкви й посилила протиФріччя між батьками та дітьми. Формуються Фріччя між батьками та дітьми. Формуються 
подвійні стандарти в уявленнях про нове і стаФподвійні стандарти в уявленнях про нове і ста
ре життя. ЗФре життя. З

Е
традиційної культури українців помітні про

Е
традиційної культури українців помітні про
никнення суржику в побуті, а

Е
никнення суржику в побуті, а
чутні зміни в соціальному житті, виборі про

Е
чутні зміни в соціальному житті, виборі про
фесії, звичаєвій культурі, моральних засадах Ефесії, звичаєвій культурі, моральних засадах 
молоді, відбувається підміна національної Емолоді, відбувається підміна національної 
ідентичності соціальною, надаються переваЕідентичності соціальною, надаються перева
ги певним життєвим вигодам, які прийшли Еги певним життєвим вигодам, які прийшли 
з «новими» господарями (начальник Гепеу, Ез «новими» господарями (начальник Гепеу, 
більшовик, комсомолець). Помітна атеїстичЕбільшовик, комсомолець). Помітна атеїстич



33

З історії та теорії науки

Проте міжетнічні контакти, міжнаціональні 
шлюби приводять до ще помітнішої уніфікації 
родинних обрядів на території Східної Слобо
жанщини. Що ж стосується самої Харківщи
ни, Старобільщини, то бачимо, що збереження 
української культури у 1920–1930х роках 

було переважаючим з елементами проникнен
ня радянських елементів, які також у своїй 
основі передбачали уніфікацію. Але у сфері сі
мейних обрядів український елемент залишав
ся стійким ще й у другій половині ХХ ст. Утім, 
це вже питання подальших досліджень.
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ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ В АМЕРИКУ

Георгій Кожолянко, 
Олександр Кожолянко

УДК  314.151.3–054.72(7/8=161.2)

У статті досліджено питання поселення українців у США і Канаді впродовж ХІХ ст. Розглянуто джерельні ма
теріали про причини й обставини появи перших поселенців з України на Американському континенті. Констатовано, 
що перші українці оселилися в Америці ще на початку ХVІІ ст. 

Зроблено висновок, що першими організованими поселеннями українців у Канаді були не сім’ї Єлиняка і Пили
піва з Галичини, а поселення (сімейне) в Альберті селянина Степана Королюка із с. Чорнівка, що на Буковині, – на 
три роки раніше від галичан. 

Ключові слова: еміграція, дослідження, архіви, науковці, США, Канада, історіографія, громада, міграція.

В статье исследуется вопрос поселения украинцев в США и Канаде в течение XIX в. Рассматриваются источ
никоведческие материалы о причинах и обстоятельствах появления первых поселенцев на Американском континен
те. Констатируется, что первые украинцы поселились в Америке еще в начале XVII в. 

Сделан вывод, что первыми организованными поселениями украинцев в Канаде были не семьи Елиняка и Пи
липива с Галичины, а поселение (семейное) в Альберте крестьянина Степана Королюка из с. Черновка, которое 
расположено на Буковине, на три года раньше от галичан. 

Ключевые слова: эмиграция, исследования, архивы, ученые, США, Канада, историография, община, миграция. 

This article considers the question of the Ukrainians’ settling of in the United States and Canada in the XIXth century. It 
examines source materials on causes and circumstances of the first settlers’ emergence in the Americas. The authors state the 
fact that the earliest Ukrainians took up their abodes in the Americas as far back as in the early XVIIth century.

It is concluded that the earliest organized settlements of the Ukrainians in Canada were not exactly the families of Yelyniaks 
and Pylypivs from Halychyna, but familial settlements of peasant Stepan Koroliuk in Alberta descended from the village of 
Chornivka in Bukovyna, three years before the Halychyna migrants. 

Keywords: emigration, research, archives, scholars, USA, Canada, historiography, community, migration.

У Сполучених Штатах Америки (за пере
писом 2000 року) проживало близько одного 
мільйона осіб українського походження [2]. 
Однак за даними більшості діаспорних дже
рел, у США нині проживає близько 2 млн 
українців. 

Масова еміграція українців до США із За
карпаття, Галичини та Буковини розпочалася 
в останній четверті ХІХ ст. і продовжувалася 
до Першої світової війни.

Найчисленніша група етнічних україн
ців проживає в таких штатах: НьюЙорк 
(131 391), Пенсильванія (112 542), Нью
Джерсі (69 049), Флорида (47 946), Іллі
нойс (47 246), Вашингтон (46 523), Огайо 
(45 121) та Мічиган (40 292). В одинадцяти 
штатах США українське населення нараховує 
від 10 тис. до 25 тис. осіб, а у 27 штатах – від 
1 тис. до 10 тис.

У перепису населення Канади 2001 року з 
майже 30 млн усіх мешканців країни 1 071 060 
людей зазначили своє українське походження. 
Серед них 326 200 осіб заявили про виключно 
українське походження, 744 860 – про укра
їнське походження як одне з кількох. 

Провінції з найбільшою кількістю мешкан
ців з українським походженням (виключним 
та одним з кількох) – це Онтаріо (290 925), 
Альберта (285 725), Британська Колумбія 
(178 880), Манітоба (157 655), Саскачеван 
(121 735) та Квебек (24 030). Українці посіда
ють дев’яте місце серед національностей у Ка
наді (десяте місце – у Британській Колумбії, 
сьоме – в Альберті, шосте – у Саскачевані, 
п’яте – у Манітобі, дванадцяте – в Онтаріо 
та двадцять друге – у Квебеку) [3].

Визначною є роль українців в історії 
США і Канади. У списку видатних україн
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ських особистостей – політики, спортсмени, 
митці, люди науки, бізнесмени, космонавти та 
представники інших галузей. 

Хоча деякі з них тільки частково україн
ського походження, вони при нагоді підкрес
люють своє українське коріння. 

У Канаді це: Реймон (Роман) Джон Гна
тишин – колишній генеральний губернатор 
Канади, Ерні Івз – колишній прем’єр Онтаріо, 
Ґері Фільмон – колишній прем’єр Манітоби, 
Рой Романов – колишній прем’єр Саскачева
на, Стівен Джуба (Степан Дзюба) – колишній 
мер міста Вінніпега, Пітер Ліба – колишній 
губернатор Манітоби, Сильвія Федорук –  
науковець та колишній губернатор Саскаче
вана, Ед Стельмах – колишній прем’єр Аль
берти, Джерард Кеннеді – колишній міністр 
освіти Онтаріо, Джін (Євген) Звоздесь
кий – колишній міністр освіти Альберти, Сті
ве Пітерз – колишній міністр праці Онтаріо, 
Джуді ВасилицяЛейс, Борис Вжесневський, 
Волтер Ластівка, Марк Варава – депутати 
до федерального парламенту, Джон Сопін
ка – юрист, колишній суддя Верховного суду 
Канади, Пол Юзик – колишній сенатор, Рей
нел Андрейчук – колишній сенатор, Ярослав 
Рудницький – мовознавець і історик, один з 
основоположників канадської політики ба
гатокультурності, Волтер Тернопольський – 
законо давець, Євген Мельник – власник 
фармацевтичної компанії Biovail Pharma та 
оттавського хокейного клубу Ottawa Senators, 
Петро Яцик – бізнесмен і меценат, Роберта 
Лінн Бондар – астронавт, Пилип Коновал – 
учасник Першої світової війни, відзначений 
Хрестом Вікторії, найвищою та найпочесні
шою нагородою за мужність, Альберт Банду
ра – видатний ученийпсихолог, Вейн Грецкі – 
хокеїст, Вільям (Василь) Курелек – визначний 
канадський художник, Лео Мол (Леонід Мо
лодожанин) – відомий скульптор, Люба Ґой – 
відома комедійна актриса та ін.

Серед видатних осіб США, які мають у 
своєму родоводі українське коріння, мож
на назвати Володимира Палагнюка (Джек 
Паланс) – голлівудського актора, Квітку 

Цісик – співачку, Ігоря Сікорського – авіа
конструктора, Стівена Спілберга – режисера, 
Богдана Гаврилишина – економіста, Макса 
Левчина – комп’ютерного програміста, Гайді 
Марію СтефанишинПайпер – астронавта, 
Юрія Дрогобича – філософа та астронома, 
Володимира Горовця – піаніста, Леонардо 
Ді Капріо – актора, Сільвестра Сталлоне –  
актора, Саймона Сміта Кузнеця – економіста, 
Георгія Шарпака – фізика, Юрія Шевельо
ва – лінгвіста і літературознавця, Якова Гніз
довського – художника, Омеляна Пріцака – 
історика та ін.

Питання еміграції українців до Амери
ки цікавили українських, канадських та аме
риканських істориків і етнографів уже дав
но. У другій половині ХХ ст. та на початку 
ХХІ ст. з’явилася серія книг і статей, де вони 
були висвітлені. Серед канадськоукраїнських 
дослідників, які займалися цією проблемати
кою, можна назвати Яра Славутича (Григо
рій Жученко) [29], Ярослава Рудницького 
[22–24], Федора та Василя Луцівих [15; 16; 
32], Теофіла Кострубу [14], Олександра Луго
вого [19], Юрія Русова [25], Івана Світа [11], 
Юліана Стечишина [26], Михайла Гуцуляка 
[9; 10], Василя Корольова [13], Степана Гева
ку [7], Михайла Марунчака [18], серед аме
риканських науковців – В. Вортсмана [34], 
радянських українських істориків – Арноль
да Шлєпакова [28], польських – Вільяма 
Маковсь кого [33], Едмунда Ковальчика [31] 
та ін. Питання еміграції українців до Амери
ки на сучасному етапі висвітлюються також у 
просторах Інтернету [5].

Науковці ХХ ст. намагалися в тій чи іншій 
мірі оприлюднити нові дані про появу перших 
поселенців на Американському континенті у 
віддалені від нас часи. Окремі з них, наприклад, 
Ярослав Рудницький [22–24], Олександр Роїк 
[20], спробували науково обґрунтувати появу 
українців на терені Країни кленового листка за
довго до 1891 року – офіційно визначеної части
ною науковців та представниками громадських 
кіл Канади дати організованого переселення 
українців до цієї країни.
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Першим іммігрантом з України на Аме
риканському континенті «жартома» вважа
ють колосок української пшениці з Галичини, 
що його 1842 року привіз канадський фермер 
Давид Файф. Цей вид пшениці, який назва
но Red Fife, давав значно більше зерна вищої 
якості, ніж інші [3]. Відомо, що Red Fife став 
одним з основних видів пшениці, поширених у 
Канаді та північних штатах Америки.

Джерельні матеріали також засвідчують, 
що українці селилися на Американському кон
тиненті ще із ХVІІ ст. Після приєднання Укра
їни до Росії в середині ХVІІ ст. посилився мі
граційний рух з теренів України як у західному, 
так і східному напрямку. Найдавніше українсь
ке поселення на Американському континен
ті виникло на початку ХVІІ ст. Англійський 
капітан Джон Сміт після подорожі по Україні 
1603 року взяв на корабель «Марія та Мар
гарита» до Америки українців і 1610 року за
снував у Джеймстауні (Вірджинія) першу ан
глійську колонію [32, s. 64]. Серед поселенців 
був Іван Боднар з Коломиї, який і вважається 
першим українцеміммігрантом до Америки.

Варто зазначити, що окремі дослідники 
схиляються до думки, що українці перебували 
в загонах мандрівників ще до подорожі Ко
лумба. Так, наприклад, українськоканадський 
письменник Олександр Луговий у повісті «Без
хатний (Діти Степу)» писав: «В середньовіччя, 
як і в давнину, українські землі утримували з 
Англією взаємини. Чи тільки з Англією? Більш 
як певно, що і з Американським континен
том <...> Є правдоподібним, що давні українці 
не раз перепливали Атлантику з норманами ще 
перед Колумбом» [19, с. 223].

Дослідниками відзначено активізацію емі
граційного руху до Америки після ліквідації 
Катериною ІІ Запорізької Січі. Документи 
засвідчують, що наприкінці ХVІІ ст. на Аме
риканський континент прибули десятки осіб 
з українськими прізвищами: Шевальє Ярош, 
Андрій Заборівський, Іван Латор, Степан Зуб
лий, Микола Бігун, Петро Полин та ін. До речі, 
про це було відомо українському етнографу 
Хв. Вовку ще в кінці ХІХ ст. [див.: 25, с. 17].

Американський дослідник міграції на
селення з Європи до Америки В. Вортсман 
1976 року в книзі «Українці в Америці»  писав, 
що еміграція українців почалася 1608 року, 
вказуючи при цьому на українця Івана Бог
дана. За розробленою В. Вортсманом хроно
логією, українці Петро Луг, Гаврило Каша, 
Петро Кредлі проживали в 1658–1662 роках 
у німецькій і датській колоніях у Пенсильванії, 
а в 1775–1783 роках (війна за незалежність 
в Америці) відмічено українців Івана Лато
ра, Степана Зублого, Миколу Бігуна, Петра 
Полина. На 1784 рік припадає поселення на 
Алясці українських козаків, які після розгро
му Катериною Запорізької Січі емігрували до 
Росії, а звідти через Сибір – до Америки. 

Науковець з Манітобського університету 
Ю. Русов у 1952 році писав про українських 
емігрантів до Америки ще у ХVІІІ ст.: «Прий
нято думати, що українська імміграція до Ка
нади й США має за собою яких 60–70 років. 
Але це не зовсім правильно. В цім випадку 
краще говорити не про самих перших пере
селенців, а про дати перших документальних 
даних про них. Так, наприклад, у збірках 
українського етнографа Ф. К. Вовка був до
кумент, який був йому подарований французь
ким вченим Мельхіором де Воює, про пересе
лення до Канади Шевальє Яроша, який мусів 
покинути Україну в час переслідувань козаків 
Катериною другою. Отже, він прибув до Ка
нади десь в останній чверті ХVІІІго віку. Цей 
канадійський документ Ф. К. Вовк віддав 
проф. В. В. Антоновичу до його історичних 
збірок» [25, с. 17].

Поселення українців на Американському 
континенті пов’язують також з відкриттям ро
сійськими мореплавцями Аляски на початку 
ХVІІІ ст. У складі експедиції були й українці. 
Про це писав І. Тельман у праці «У далекій 
стороні» (1956): «Серед російських мореплав
ців ХVІІІ ст., що борознили тихоокеанські 
води, були і козаки з України. Багато з них 
разом зі своїми російськими товаришами 
колоністами селилися в “Російській Амери
ці”, на півострові Аляска, на островах Алеут
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Русов у 1952ЕРусов у 1952 році Ероці писав про українських Еписав про українських 

емігрантів до Америки ще у ХVІІІЕемігрантів до Америки ще у ХVІІІ
нято думати, що українська імміграція до КаЕнято думати, що українська імміграція до Ка
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ських, Коньяк, Афогнак, Сітка і південніше на 
узбережжі, у СанДієго та інших містах Калі
форнії» [див.: 33, s. 22].

У роки громадянської війни 60х років 
ХІХ ст. в Америці відмічено прізвища укра
їнців Івана Яроша, Петра Семена, Юлія Коб
ланського, Івана Мару, Андрія Ріпки, Йосифа 
Криницького [34, s. 1–3].

Науковці США та Канади в 60–70х ро
ках ХХ ст. досліджували переселення на Аме
риканський континент (СанФранциско) свя
щеника Агапія Гончаренка і заснування ним 
ферми «Україна» біля міста Гейфорда. А. Гон
чаренко намагався створити там українську 
державу – Тихоокеанську Україну (на Алясці 
та в Сибіру з місцевого українського населен
ня – українських козаків). Цими питаннями, 
зокрема, займалися відомі історики Я. Руд
ницький, М. Гуцуляк, Ю. Стечишин та ін.

Щодо поселення наприкінці ХІХ ст. укра
їнців у Сполучених Штатах Америки зафіксо
вано, що 1893 року до Чикаго прибув молодий 
український діяч Володимир Сіменович, який 
розпочав там свою лікарську практику і протя
гом сорока років очолював українську громаду 
міста. Згідно із записами В. Сіменовича, там 
уже існувала православна церква, яку відвіду
вали робітникиукраїнці [1].

Перша українська громада була заснована 
при парафії святого отця Миколая 1905 року і 
мала на меті розвинути шкільну освіту та ор
ганізувати політичні клуби. У 1906 році отець 
Микола Струтинський, лікар Володимир Сі
менович та адвокат Стефан Янович заснували 
в Чикаго Братство святого Отця Миколая, що 
стало першим у Чикаго відділом Українського 
народного союзу, який спочатку виник у Ша
мокіні, Пенсильванія, 1894 року. 

Міграцію до Канади прийнято розгляда
ти хвилями. Початком імміграції українців до 
Канади вважають перші документовані приїз
ди в 1891–1892 роках.

Проте стосовно перших українців у Канаді 
привертають увагу матеріали про появу на ка
надській землі капітана Івана Стрільбицького. 
Є відомості, що під час англоамериканської 

війни в Канаді (1812–1814) він був у складі 
англійських військ. Канадський дослідник 
С. Гевака з м. Гамільтона 1965 року в статті 
«Про першого українця на канадійській зем
лі» писав: «Чи не можна признати першим 
українцем у Канаді капітанасотника Івана 
Стрільбицького, що боровся в обороні Кана
ди, замість двох небилівських селян – Васи
ля Єлиняка і Івана ПилипівськогоПилипова, 
які прибули вперше до Канади 7го вересня 
1891 року і яких до сьогодні вважають “патрі
архами українців Канади”» [7, с. 9–12].

Не оминув увагою Івана Стрільбицького 
і канадський історик Ю. Стечишин з м. Сас
катуна: «Родина Стрільбицьких належить до 
визначніших українських родин, і цим, так 
на вигляд, певним “відкриттям” зацікавився 
О. Роїк, але коли він попробував перевірити 
цю сенсаційну участь у тій війні, то зробити 
це йому не вдалося. Фаталістичної картини з 
зображеннями воїнів у Дандирнському музеї 
м. Гамільтона не виявлено» [26, с. 106].

Письменник Михайло Ломацький, який 
жив у Німеччині, стверджував, що українець 
Іван Стрільбицький дійсно перебував на служ
бі в англійській армії в роки англоамерикан
ської війни [див.: 20, с. 82] і що родом він був 
із с. Стрільбище на Львівщині. 

Історик Я. Рудницький був переконаний, 
що українська еміграція до Канади має не 
менш ніж стоп’ятдесятирічну історію [24].

Відомо, що серед воїнів англійських заго
нів на канадській землі у 1813 році були по
ляки та українці (русини) зі Львівщини (Йо
сип Павлюк, Йосип Массон, Данило Олексій 
та ін.), з Тернопільщини (Петро Барків, Іван 
Сенький, Андрій Санковський та інші, за
галом дев’ять осіб), зі Станіславщини (Іван 
Христовський, Петро Шубачек, Тодор Гринь
ко, Данило Косолиць та інші, загалом дев’ять 
осіб). В англійському війську в Канаді були 
українці із Самбора, Бродів, Володимира 
Волинського, Стрия, Перемишля, Коломиї, 
Заліщиків, Києва (Василь Ленький), Бере
жан, Бердичева, Чернігова, Калуша (Петро 
Блажик), Житомира та інших українських 
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міст. Загалом понад 100 воїнів мали українські 
прізвища. Після демобілізації із закінченням 
англоамериканської війни воїнів нагородили 
ділянками землі в Канаді. Для цього було ви
ділено найкращі наділи в провінціях Квебек 
і Онтаріо (по 100 акрів кожному). Крім того, 
уряд Канади організував приїзд родин (дру
жин і дітей) з Європи [30, s. 46].

У 1817 році до Манітоби в долину Червоної 
ріки для ведення фермерського господарства 
переїхала частина демобілізованих воїнів, се
ред яких були Іван Васильовський, Михайло 
Каменський, Андрій Яновський та Мартин 
Кралюк [31, s. 86].

В українськоканадській історіографії існує 
думка, що історію українців у Канаді треба 
починати від 17 травня 1813 року, коли до пор
ту Квебек прибули частини Девотевільського 
полку на кораблях «Анн» і «Канада». Серед 
1600 воїнів понад 100 осіб були українського 
походження або українцями [30, s. 51–83]. 
Вони воювали за Канаду, гинули за неї, а ті, 
що залишилися живими, змінили меч на плуг. 
Вони й були першими українськими поселен
цями Канади. Це переселення можна назвати 
військовохліборобською імміграцією україн
ців до Канади. 

Загальноприйнятою в Канаді офіційною 
датою початку переселення українців до цієї 
країни вважається 1891 рік [4], коли туди емі
грували галицькі родини Василя Єлиняка та 
Івана Пилипіва. До речі, справжні прізвища 
обох згаданих переселенців – Ілиняк та Пи
липівський [17, с. 20; 21, c. 81]. Ця дата орга
нізованого (сімейного) переселення українців 
до Канади була встановлена істориками на по
чатку ХХ ст. і продовжує залишатися в науко
вому обігу донині, незважаючи на те, що на
уковці кінця ХХ – початку ХХІ ст. на основі 
архівних джерел дійшли висновку про початок 
організованого переселення українців на тере
ни Канади ще в 1888 році [20, с. 15–18].

У 1896 році вийшла книга про засади посе
лення українців у Канаді (розповсюджена на 
Західній Україні) Осипа Олеськова, професо
ра сільського господарства у Львівській вчи

тельській семінарії, який вважається батьком 
української імміграції. Відтоді приїзд україн
ців до Канали набув організованого характеру. 

У 1891–1914 роках до Канади приїхало 
близько 170 тис. українцівемігрантів з пере
люднених Галичини й Буковини, які здебіль
шого оселилися на теренах сучасних Альбер
ти, Саскачевана та Манітоби [3].

На статистику українського населення 
Канади періоду верхньої дати першої хви
лі еміграції вплинули події Першої світової 
вій ни, пов’язані з інтернуванням українців 
іммігрантів з австроугорським громадян
ством як «союзників ворога» (Канада була 
членом Антанти в таборі суперників Австро
Угорщини). Відповідно як «агентів ворога» 
і «союзників ворога» в 1914–1920 роках у 
24 концентраційних таборах було закрито 
8579 людей, у тому числі жінок і дітей. З них 
лише 3138 вважалися «військовополоненими», 
усі інші були цивільним населенням. Близько 
5000 були українцями. Тих, кого не арешто
вано (майже 80 тис.), переважно українців, 
також зараховано до «союзників ворога». Від 
них вимагали реєстрації у відповідних дер
жавних органах та регулярних перевірок у по
ліцейських відділеннях. Вони зобов’язані були 
носити при собі посвідчення про належність 
до країни еміграції. У ці роки багато україн
ців Канади, особливо новоприбулі, намагали
ся змінити своє етнічне походження (запису
валися поляками, німцями, румунами тощо), 
щоб уберегтися від переслідувань. Відповідно 
статистичні дані цього часу мають значну по
хибку стосовно кількості українців Канади.

Під тиском українських громад і Комітету 
Українців Канади 24 березня 2005 року Інки 
Марк, депутат до федерального парламенту 
з округи DauphinSwan RiverMarquette у 
Манітобі, вніс на розгляд парламенту проект 
акту, яким Канада визнала б історичну не
справедливість проти канадців українсько
го походження. Акт під назвою Internment 
of Persons of Ukrainian Origin Recognition 
Act (Bill C 331) був схвалений федеральним 
парламентом. У 2005 році прем’єрміністр 
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Канади Пол Мартін визнав інтернування 
Канадою громадян українського походжен
ня за темну сторінку канадської історії. Від
повідно урядом Канади як початкове від
шкодування було виділено 2,5 млн доларів 
на пропам’ятні заходи та освітні програми 
для українців [12, с. 456].

У вересні 2015 року у Вінніпезі відбувся 
симпозіум, присвячений інтернуванню україн
ців у роки Першої світової війни [12; 6].

Наукові дослідження свідчать, що не укра
їнцігаличани І. Пилипів і В. Єлиняк були 
першими організованими переселенцями з 
України до Канади (1891), як це визнавалося в 
канадській та українській історіографії до по
чатку ХХІ ст., а буковинці – сім’я Стефана 
Королюка із с. Чорнівка (1888), що неподалік 
від м. Чернівців. Тобто буковинцічорнівчани 
заклали початок організованого поселення 
українців у Канаді.

Стефан Королюк народився 9 грудня 
1843 pоку, помер 13 липня 1925 року. Його 
дружина Маргарета народилася 14 листопада 
1857 pоку, померла 25 червня 1932 року. Точні 
дати народження і смерті відомі з намогиль
них пам’ятників, виявлених на Едмонтонсько
му цвинтарі (Edmonton Cemetery) у провінції 
Альберта [8, с. 9]. 

Дослідники вважають, що С. Королюк при
був до Канади не прямо з Європи, а зі США. 
Спочатку він приїхав до Сполучених штатів, 
а вже звідти 1888 року перебрався до Країни 
кленового листка і тисячі озер [27, с. 9–12].

С. Королюк оселився в провінції Манітоба, 
звідки згодом перебрався до м. Калгарі в про
вінції Альберта, де два роки працював на за
лізниці. Потім до нього прибула з України дру
жина Маргарета (дівоче прізвище – Генінг),  
яка мала німецьке походження, родом із 
с. Йозефберг Стрийського повіту (нині – 
с. Коросниця Дрогобицького рну Львівсь
кої обл.). Відомо, що до Канади в провінцію 
Альберта прибула група емігрантівнімців з 
України із цього самого села, серед яких був 
рідний брат Маргарети Якуб Генінг. Таким 
чином, Стефан Королюк із дружиною Мар

гаретою приєдналися до них, а 1891 року 
отримали від канадської влади ділянку землі 
(гомстед) біля міста Медисин Гет у Денморі, 
яке німціемігранти з України пізніше назва
ли Джозефбургом – за назвою свого україн
ського села, звідки вони прибули до Канади. 

Якщо б з буковинського села Чорнівка емі
грувало більше родин разом з родиною С. Ко
ролюка, то, можливо, було б і поселення Чор
нівка в Канаді, як, до прикладу, у 90х роках 
ХІХ ст. переселенці з Буковини заснували в 
провінції Альберта поштову станцію «Буко
вина» із чотирикласною школою, куди фер
мери привозили з околиці дітей на навчання, 
чи село Бояни в цій самій провінції тощо. До 
речі, у музеїскансені (Музейсело Української 
культурної спадщини), що розташований за 
50 км від м. Едмонтона в провінції Альберта, 
експонуються крамниця «Лужани», хати з ка
надських околиць Кіцманя, Топорівців, Боян. 
А в містечку СмокіЛейк цієї самої провінції 
існує фамільний музейскансен архітектури 
та побуту Шандрів, вихідців з буковинського 
села Банилів (Руський Банилів на Черемоші), 
де експонуються три хати українськобуковин
ського зразка, яким уже понад сто років, різні 
господарські споруди, сільськогосподарсь кий 
реманент тощо.

Щодо одруження Стефана й Маргарети іс
нують відомості, що німці з галицького села 
Йозефберг у другій половині ХІХ ст. їздили 
на заробітки в Бессарабію та Буковину. На 
цих заробітках був і Якуб Генінг із сестрою 
Маргаретою. Отут і перетнулися долі німкені 
Маргарети та українця із села Чорнівка Сте
фана Королюка. Маргарета стала дружиною 
буковинця, а коли він емігрував до Канади, то 
невдовзі долучилася до чоловіка.

Відомо також, що сім’я Королюка була без
дітною, отже, зі смертю Стефана і Маргарети 
припинився канадський рід чорнівських Ко
ролюків. Хоча один з канадських науковців 
(Т. Томашевський) у праці «Більше світла на 
затемнену справу» згадував, що в 30х роках 
ХХ ст. біля форту Саскачеван у провінції 
Альберта (недалеко від згадуваного вище по
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селення Джозефбурга) йому довелося зустрі
тися з українцем Николою Королюком, який 
також прибув до Канади 1888 року, займався 
фермерством біля міста Едмонтона [27, с. 5]. 
Згадував про це і дослідник Ф. Горецький у 
статті «Стефан Королюк – перший україн
ський поселенець в Альберті» [8, с. 9]. Проте 
точні відомості про Миколу Королюка відсут
ні. Найімовірніше, це міг бути брат Стефана 
Королюка з буковинського села Чорнівка.

Отже, можна впевнено говорити, що орга
нізоване переселення селянукраїнців до Ка
нади почалось у 80х роках ХІХ ст. з Букови
ни (1888 р., с. Чорнівка, сім’я Королюків), а не 
з Галичини (1891 р., с. Небилів, сім’ї Єлиняка 
і Пилипіва), а у Сполучені Штати Америки – 
у 70х роках ХІХ ст.

Є також відомості, що майже одночасно із 
сім’єю небилівців Єлиняка і Пилипіва (вере
сень 1891 року) до Канади прибули дві сім’ї 
українських емігрантів (однофамільців) Єли
няка і Пилипіва із с. Вашківці Вижницького 
району, що на Буковині [5]. 

Друга хвиля імміграції українців до Ка
нади (1922–1939) значно менша, пов’язана з 
припиненням існування Української Народної 
Республіки та Західноукраїнської Народної 
Республіки. Загалом до Канади в цей період 
приїхало близько 68 тис. українців, здебіль
шого з Галичини та Буковини, але вперше та
кож з Волині, яка опинилася в межах Польсь
кої держави.

Початком масштабної імміграції став 
1925 рік, а майже половина іммігрантів при
їхала до Канади протягом трьох років – від 
1927го до 1929 року. Більшість іммігрантів – 
це хлібороби, які їхали за землею, однак добра 
земля поблизу поселень мала вже свою ціну. 
З огляду на це дедалі більше переселенців 
обирали міста та роботу не на фермі.

Нова хвиля імміграція, де також було не
мало учасників визвольної боротьби 1917–
1922 років, вплинула на українську діаспору і 

стала причиною конфлікту між першою хвилею 
імміграції, зорієнтованою на канадські справи, 
та представниками новою хвилі, які більше зо
середжувалися на покинутій батьківщині та 
визвольній справі.

Третя хвиля імміграції (1940–1961) була 
спричинена Другою світовою війною та полі
тичною ситуацією у Східній Європі, які при
мусили українців шукати притулку поза кор
донами батьківщини. Близько 37 тис. із них 
знайшли постійне місце проживання в Канаді. 
Серед біженців з усіх регіонів України були 
представники різних професій і галузей науки 
й мистецтва.

Четверта хвиля імміграції українців до Ка
нади припадає на 60ті – початок 90х років 
ХХ ст., коли розпочалося переселення грома
дян Польщі українського походження. Приб
лизно до Канади в цей час прибуло 20 тис. 
українців [3].

Більшість іммігрантів окресленого періо
ду активно поповнювали українські церкви й 
школи та включалися в політичне, релігійне і 
суспільне життя діаспори. Нові поселенці до
помогли встановити тісніші зв’язки українців 
Канади з українцями в Польщі.

З проголошенням незалежності України в 
1991 році почалася п’ята хвиля імміграції укра
їнців до Канади, яка триває до сьогодні.

На початок ХХІ ст. (2001) до Канади 
приїхало близько 18–20 тис. українських 
громадян (тоді як до США – близько 
100 тис.). Половина новоприбулих до Канади 
іммігрувала із Центральної або Східної Укра
їни, 41 % – із Західної України (Галичина, 
Буковина), а 9 % – з південних та інших ре
гіонів [3].

Дослідження засвідчують, що на початку 
ХVІІ ст. вихідці з українських теренів від
відували Американський континент, а на
прикінці ХVІІІ ст., з ліквідацією Запорізької 
Січі, відмічені переселення за океан українсь
ких козаків.
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СЬОГОДЕННЯ У ПРИЗМІ ТРАДИЦІЙНОЇ  
КУЛЬТУРИ ХАРЧУВАННЯ МЕШКАНЦІВ 

НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ  
В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Олена Щербань

УДК  392.8(477.63/.65)

У статті розглянуто особливості традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянщини. Акцентовано 
увагу на денному меню селянинасередняка в скоромний будень і свято та в пісний будень і пісне свято. Зроблено 
висновки, що сформований упродовж не одного тисячоліття харчовий раціон складався з натуральних продуктів 
місцевого виробництва, які готувалися в глиняному посуді в печі, переважно шляхом варіння та тушкування, і був 
досить поживним і водночас не спричиняв ожиріння.

Ключові слова: глиняний посуд, культура харчування, вариста піч, Наддніпрянщина.

В статье рассмотрены особенности традиционной культуры питания жителей Приднепровья. Акцентирова
но внимание на дневном меню крестьянинасередняка в будни и праздники, когда было разрешено употреблять 
мясные продукты, и в постные будни и праздники. Сделаны выводы о том, что сформированный в течение не одно
го тысячелетия пищевой рацион состоял из натуральных продуктов местного производства, которые готовились в 
глиняной посуде в печи, преимущественно путем варки и тушения, и был достаточно питательным и одновременно 
не вызывал ожирения.

Ключевые слова: глиняная посуда, культура питания, варистая печь, Приднепровье.

The article considers the peculiarities of conventional alimentary culture of the Over Dnipro Lands inhabitants. The 
authoress accentuates the daily menu of middle peasants both on meat weekdays and holidays, and on fasting workdays and 
feasts. The conclusion is made that the alimentary diet developed over millennia consisted of local organic food, which was 
cooked in clayware in stove, mainly by boiling and stewing, and was quite nutritious, simultaneously not entailing obesity.

Keywords: clayware, alimentary culture, cooking stove, Over Dnipro Lands.

Українська традиційна культура харчування 
містить культурний кулінарний досвід мину
лого. Формувалася вона в процесі поєднання 
попередніх досягнень і поширення інновацій, 
унаслідок «моди» на певні продукти та чужо
культурних інвазій. Порівнюючи культуру хар
чування мешканців Наддніпрянщини напри
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. з нинішньою, 
на початку ХХІ ст., слід виокремити три сут
тєві, на нашу думку, відмінності, які у свою чер
гу впливають на стан здоров’я сучасної людини. 
Ці основні відмінності полягають у походженні 
та якості продуктів, використанні набору посуду 
і способі приготування. Важливо зазначити, що 
раніше і готували, і споживали з глиняного по
суду, за стіл сідали всі разом, їли з однієї миски, 
що дозволяло голові родини (батькові) контро
лювати об’єм спожитої страви кожним. 

Перші згадки про страви й напої, викори
стання глиняного посуду в культурі харчування 

українців містяться у творах класиків українсь
кого «красного письменства» козацької доби – 
поемі Івана Котляревського «Енеїда», повістях 
Григорія КвіткиОснов’яненка «Конотопська 
відьма», «Маруся», «Солдатський портрет» 
тощо. У згаданих творах з документальною 
точністю описано окремі сюжети пансько
го побуту, що їх письменники спостерігали в 
реальному житті: бенкети, застілля, на яких 
подавали різноманітні страви й напої. Іноді 
натрапляємо на опис обіду: буденного чи свят
кового. Наприклад, сімейний обід, описаний 
Г. КвіткоюОснов’яненком у повісті «Маруся» 
(у родині заможного селянина): «Наум відрі
зав паски свяченої і положив перед усяким по 
куску. Покуштовавши її бережно, щоб крихоть 
не розсипати під стіл <...> Тут прийнялися за 
печене: поїли баранця, поросятини; <...> далі 
їли ковбасу, сала кусочками нарізали, й кра
шанок облупили і порізали на тарілочці <...> 
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Розвідки та матеріали

тоді вже почали подавати страву <...> старий 
Наум випив чарку горілки перед обідом <...> 
от і подали борщ, а далі яловичину покришили 
на дерев’яній тарілочці, посолили та й їли – 
вже не попанськи, бо виделок не водиться – 
пальцями. Опісля подали юшку з хляками, 
печене було баранина, а там молошна каша. Та 
й годі, більш і нічого» [6, с. 165–166]. Фраг
мент із поеми «Конотопська відьма» (обід у 
заможного сільського чиновника): «Та й почав 
сокрушати перш борщ гарячий з усякою міл
кою рибкою, там пшоняну кашу до олії, далі 
захолоджуваний борщ з линами, а там юшку 
з миньками та з пшеничними галушечками, та 
печені карасі, та більш і нічого» [6, c. 315].

Розглядаючи основні напрацювання етно
графів стосовно традиційної технології приготу
вання страв і напоїв у варистій печі, помічає
мо, що навіть у часи зародження та розквіту 
українсь кої етнографії (друга половина ХІХ – 
перша третина ХХ ст.) дослідники згадували 
про неї побіжно. Оскільки коли піч була в кож
ній хаті, технологія приготування в ній страв та 
напоїв у глиняному посуді сприймалася звич
ною, буденною справою. Більша дослідницька 
увага приділялася реліктовій звичаєвообрядо
вій практиці стосовно печі та опису її конструк
тивних особливостей. Більшменш конкретну 
інформацію про різні технологічні процеси при
готування страв, використання глиняного посу
ду подали лише окремі дослідники. І чи за збі
гом обставин, чи зовсім не випадково, – жінки. 
Дослідникичоловіки лише побіжно торкалися 
питань народної кулінарії, зокрема Микола 
Маркевич, Павло Чубинський, Хведір Вовк, 
Петро Іванов, Микола Сумцов [про це див.: 14; 
17]. Відомий історик, етнограф і фольклорист 
середини ХІХ ст. М. Маркевич у детальному 
кулінарному описі народної української кух
ні – розділі «Простонародная кухня, десерт и 
напитки» книги «Обычаи, поверья, кухня и на
питки малороссиян» – подав близько 100 ре
цептів найтиповіших страв та напоїв українців. 
Це було одне з перших систематичних джерел 
про українську народну їжу. Однак лише в 
кількох рецептах дослідник згадав глиняний 

посуд, у якому ці страви готували («горщик», 
«макітра», «кухоль» та «кахля») [10, с. 137, 138, 
161]. У збірці «Поварство Українське» (1854) 
лікар і етнограф середини ХІХ ст. Степан Ніс 
подав перелік назв різноманітних страв (пісних 
і скоромних; різновидів борщу, печені, соленого, 
холодного, сушеного, солодкого) і напоїв (хміль
ні, меди, не хмільні), описав способи їх приго
тування. До кола інтересів дослідника входили 
народні звичаї, повір’я, побут, матеріальна куль
тура, антропологічний тип українців [4].

Народній їжі присвячено один з розділів 
праці Хв. Вовка «Студії з української етно
графії та антропології». Це перша спроба типо
логічного аналізу української народної їжі, 
крім того, автор звернув увагу на її локальні 
особливості [2, с. 82].

На початку ХХ ст. побачили світ книги 
рецептів старовинної української кухні Оле
ни Молоховець (СанктПетербург, 1901) [11], 
Зінаїди Клиновецької (Львів, 1913) [див.: 
8], М. Хмелевської (Полтава, 1914) [див.: 
13]. Варто відзначити книгу З. Клиновецької 
«Страви й напитки на Україні», у якій автор
ка продовжила започатковану вітчизняними 
етнографами тему, однак вона стала першою 
справжньою кулінарною (кухарською) книгою 
в Україні, де зібрано понад тисячу рецептів на
ціональної кухні. Дослідниця володіла широ
ким матеріалом з різних регіонів України, і не 
лише селянської, але й шляхетської кулінарії, 
подала не просто описи страв, але й розкладку 
вихідних продуктів [8].

Найґрунтовніші відомості стосовно означе
ної теми містять праці етнографів Варвари Ще
локовської «Пища и питье крестьянмалороссов, 
с некоторыми относящимися сюда обычаями, 
поверьями и приметами» [3], написана на осно
ві польових матеріалів, зібраних у Куп’янщині 
(Харківщина), та Ніни Заглади «Харчування 
в с. Старосіллі на Чернігівщині» [5]. Це до
слідження, у яких глиняний посуд описано не 
відірвано від сфери повсякденного життя, а в 
контексті культури харчування. Крім того, по
дано детальний перелік глиняного посуду, що 
його використовували в родині, уміщено згадки 
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стосовно того, у якому посуді і коли ставили в 
піч страви, як поводилися з посудом, коли він 
перебував у теплотехнічній споруді. 

У студіях дослідників наступного періоду 
(коли печі разом з глиняним посудом для них 
поступово виходили з ужитку) вариста піч фі
гурує в архітектонічних описах уже як обрядо
вий, сакралізований об’єкт, без конкретизації 
нюансів її технологічного використання. На
віть у працях провідної дослідниці української 
народної кулінарії радянської та пострадянсь
кої доби Лідії Артюх про варисту піч містяться 
лише короткі згадки [1, с. 40].

Народна кулінарія українців до середини 
ХХ ст. майже повсюдно була пов’язана з ви
користанням глиняного посуду і варистих пе
чей. Після перерви в їх широкому застосуванні 
нині простежується жваве зацікавлення цими 
компонентами традиційної культури харчу
вання. Зумовлене воно передусім зростанням 
рівня етносвідомості значної частини мешкан
ців України, розвитком етнотуристичного та 
етноресторанного бізнесу. Однак технологічні 
тонкощі використання цих архаїчних споруд і 
начиння досі не знайшли комплексного висвіт
лення в наукових публікаціях. 

Територіально дослідженням охоплено 
Наддніпрянську Україну в широкому ро
зумінні цього терміна – самобутній історико 
культурний регіон, для населення якого ха
рактерна спільність закономірностей ево
люції матеріальної та духовної сфер життя в 
умовах єдиної політичної системи [7, с. 368]. 
У порівняльному й історикотипологічному 
контексті розглянуто також артефакти суміж
них до України територій. Крайнім західним 
осередком, матеріали якого беремо до уваги, 
є відомий і найбільш досліджений гончарний 
осередок Поділля – с. Бубнівка (Вінниччи
на); східним – Куп’янщина, що на Харків
щині. Наддніпрянщина – один з найбагатших 
і найбільш досліджених у цьому сенсі регіонів. 
Попередніми дослідженнями з’ясовано, що 
впродовж тисячоліть на території сучасних 
Дніпропетровської, Вінницької, Кірово
градської, Київської, Полтавської, Сумської, 

Харківської, Чернігівської та Черкаської об
ластей сформувалися багаті народні смаки та 
вподобання щодо страв і напоїв, виготовлених 
із продуктів, вироблених на цій території, що 
відобразилося в розмаїтті технік приготуван
ня, рецептур, а також використовуваного на
бору глиняного посуду (дівайсів). 

Кінець ХІХ – початок ХХІ ст. – період 
в історії України, коли вже склалася виробни
ча діяльність, певна культура харчування – як  
локальні її варіанти, так і загальні. Стосовно 
побуту, сформувався асортиментний ряд ви
робів, засобів і знарядь, що відбивають різно
манітність господарчих потреб і дозволяють 
про аналізувати тенденційність використання 
глиняного посуду. В умовах швидкого зникнен
ня традиційних систем господарювання осо
бливо важливим видається дослідження гли
няного посуду в культурі харчування українців 
в еволюції, динаміці перетворень, пов’язаних  
з радикальними змінами в суспільному та до
машньому побуті. Глиняний посуд від останньої 
чверті ХІХ ст. (часу найбільшого розвитку гон
чарного виробництва) до наших днів (коли гон
чарне виробництво скоротилося до мінімуму, 
існує чималий асортимент інших видів) не вихо
дить із повсякденного користування українців. 

Буденні страви – переважно швидкого 
приготування. Святковими були здебільшого 
страви з білого борошна, м’яса та з викори
станням жирів. Варто зазначити про верстви 
населення традиційного суспільства, раціон 
яких все ж таки мав певні відмінності: селяни
бідняки, селянисередняки, заможні селяни, 
пани. Міщанську кухню в цьому контексті не 
розглядаємо. Сніданок у бідних родинах скла
дався із супу чи картоплі. На обід щодня готу
вали борщ, кашу або варену картоплю. Бідні 
селяни їли лише борщ, інколи без сала. Вече
ряли тим, що лишалося після обіду.

Оформлення столу для буденної трапези 
середньостатистичної української селянсь
кої родини не передбачало накривання його 
скатертиною. Її використовували по суботах, 
напередодні та у святкові дні, зокрема на Ве
ликдень та Різдво. Харчові продукти й страви 
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Розвідки та матеріали

господиня ставила на стіл у такій послідовності: 
хліб, сільничка із сіллю (або грудочка солі на 
хлібині), ніж, ложки, які вона приносила в мисці 
й висипала прямо на стіл, при цьому намагаю
чись торохкотіти ними якомога тихіше (підміча
ли, що від цього «лукавий радіє»). Кожен член 
родини їв своєю ложкою [3, с. 305]. Останньою 
на центр столу ставили одну глибоку миску (за 
В. Щелоковською – чашку) з основною стра
вою (галушки, борщ, юшка, каша, затірка тощо) 
[3, с. 305]. Сервірувавши таким чином стіл, 
господиня кликала родину їсти. Окрім мисок, 
у будень використовували глиняні кухлі для на
поїв (сирівцю, води). У будень за стіл сідали всі, 
окрім господині, яка в цей час поралася біля печі. 
Разом члени родини сиділи лише за святковою 
трапезою. Право набрати першу ложку страви 
з миски належало господарю. Подібним було й 
трапезування в польових умовах. Щоправда, 
тут обов’язково використовували скатертину, 
рушник, полотнину [3, с. 305–308, 151]. 

За наявність продуктів, їх приготування, 
якість, кількість харчових запасів, подачу до 
столу страв і напоїв завжди відповідала жінка: 
мати, дружина, невістка. Відбувалася взаєм
на діяльність колективу (родини), у якій брав 
участь кожний: творцем була жінкагосподиня, 
а споживачами – члени родини, гості. Їжу готу
вали щодня, тобто споживали свіжу. Залишки 
обідньої трапези доїдали на вечерю, не розігрі
ваючи. Хліб та хлібні вироби (пироги, перепіч
ки, книші) господиня випікала раз на тиждень, 
без використання дріжджів, на хмелевій за
квасці. Продукти тривалого й довготривало
го зберігання були переважно в’яленосушені 
(ягоди, фрукти), квашені овочі (капуста, огірки, 
баштан, яблука), солені (свинина, сало). Вуд
ження (копчення) м’яса застосовували не часто.

Сформована впродовж тривалого часу сис
тема харчування мешканців Наддніпрянщини 
складалася з простих продуктів. Їли чотири 
рази на день. На основі праць В. Щелоковсь
кої і Н. Заглади подаємо порівняльну характе
ристику меню селянсередняків та заможних 
селян у пісні та скоромні дні, враховуючи та
кож святкове меню.

Будень, коли було дозволено 
 їсти м’ясні та молочні продукти 
(понародному «скоромний день»)

Снідання: галушки із салом, чи суп, чи 
млинці, чи картопля варена або смажена.

Обід: борщ із салом, каша до молока або 
каша із салом, чи картопля, чи млинці з ря
жанкою, чи з мочанням, варениці.

Полудник: хліб з водою або з сирівцем і ци
булею, влітку огірки, дині, кавуни з хлібом або 
залишки від обіду, молоко з хлібом чи кисляк.

Вечеря: юшка з картоплею і салом; суп із 
салом чи картоплею.

Скоромний святковий день
Снідання: в яке свято, то й без сніданку, бо 

ішли до церкви на службу. Смажена картопля, 
млинці з салом, затірка.

Обід: наперед пироги з картоплею або тво
рогом, борщ з куркою і товчениками, каша 
пшоняна до молока чи млинці і мочання, ки
сіль молочний. Або картопля з м’ясом, варени
ки з сиром, або варениці.

Полудник: молоко з хлібом, кисіль.
Вечеря: залишки від обіду, локшина молоч

на, молоко з хлібом.

Будень, коли споживали  
пісні страви

Снідання: суп з рибою, з олією чи без, без 
риби, без нічого, з цибулькою, чи картопля з 
огірками, печена чи варена. Капуста з олією 
та картоплею. Куліш з олією, з цибулею. Уліт
ку свіжі огірки, баклажани з сіллю та хлібом. 
Оселедці з огірками, з баклажанами.

Обід: борщ з олією, пшоняна каша чи кру
пові – гречана, ячмінна, кукурудзяна, картоп
ля з олією.

Полудник: хліб з водою або з таранькою, 
або те, що лишилося від обіду.

Вечеря: залишки від обіду, суп, куліш, кар
топля чи гречані галушки, чи затірка.

Пісний святковий день
Снідання: суп з рибою, смажена картопля, 

гречані галушки. 
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ки з сиром, або варениці.Фки з сиром, або варениці.
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Скоромний святковий деньЕСкоромний святковий день
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Обід: борщ з рибою, свіжою чи сушеною, 
чечевиця або каша з картоплею, з олією, варе
ники гречані з кашею, з маком, з грушками; як 
нема маку, то з сім’ям, пироги з квасолею або 
риба смажена, варениці з олією, кисіль.

Полудник: їли залишки від обіду.
Вечеря: залишки від обіду, локшина чи суп, 

чи смажена картопля [3, с. 178–179; 5, с. 180].

Наведене приблизне меню висвітлює чо
тириразове споживання їжі селянином улітку, 
оскільки довший день і більше праці. Узимку 
не полуднували, їли тричі. Домовиті господині 
намагалися більшменш чергувати страви, аби 
родина харчувалася різноманітно. Щодня ва
рили борщ і кашу. Борщі готували в горщиках
борщівниках, каші – у кашниках. Для скором
ного борщу використовували один горщик, для 
пісного – інший. Так само і для каші – для 
каші з молоком тримали в господарстві окре
мий горщик. У скоромні дні борщ готували з 
курятиною, качатиною, гусятиною, у неділю чи 
свято – зі свининоюсолониною, якщо була. 
Оскільки порося для м’яса і сала кололи лише 
раз на рік – під свято Різдва, то зберігали про
дукт шляхом засолювання в глиняних макітрах 
великого розміру (хоча для цих потреб посуди
на служила недовго, бо сіль роз’їдала поливу), 
дерев’яних боднях (ящиках). Смажене м’ясо – 
запечена в ринці свинина (або маленьке порося, 
яке смажили в спеціальній посудині з носиком, 
з якого зручно зливати зайвий жир, у поросят
нику чи гусятнику (для смаження птиці)), ва
рена яловичина чи тушкована баранина – були 
на столі в звичайного селянина лише під час 
великих релігійних свят – на Різдво, Велик
день, Трійцю. М’ясо їли, але не так часто, як, 
наприклад, сьогодні. До святкового столу (або 
в неділю) подавали горілку (слабоалкогольну, 
порівняно із сучасною), пиво, брагу. Пили мо
локо, сироватку, кисляк – молочні продукти 
домашнього приготування. У будень улітку за
пивали страву холодним сирівцем, квасом жит
нім чи буряковим.

Пісний борщ готували з квасолею. Якщо 
була риба, здебільшого річкова чи ставкова, 

то з рибою. Рибу (щука, судак, сом, карась, 
лящ, пліточка) також використовували для 
приготування юшки, юхи (як свіжу, так і 
сушену), а також холодного (холодцю). Їли 
варені раки. Якщо їх було вдосталь, то з них 
також готували холодець. Кашу (лемішку) 
варили пшеничну, ячмінну, горохову, пшо
няну, гречану, гарбузову. У скоромний день 
її споживали з молоком, у пісний – з коноп
ляним молоком (перетерте насіння конопель 
з додаванням води, на смак солоденьке) або 
з олією соняшниковою, конопляною, лляною. 
До борщу та каші подавали хліб. Каша, зо
крема пшоняна та гречана, була відмінною 
начинкою для вареників. Вареники також 
начиняли домашнім сиром (сир підтопляли з 
кисляку в глечиках у теплій печі після приго
тування їжі), підсмаженою в ринці капустою 
(узимку – квашеною), вареною і товченою 
картоплею, маком, ягодами (вишнями, сли
вами, калиною, полуницею, сухими і роз
моченими грушами (узимку)). Улітку багато 
споживали городини й садовини з власного 
господарства (цибуля, часник, огірки, дині, 
кавуни, зелень, гарбузи). Узимку їли кваше
ні овочі та фрукти:  капусту (подрібнену і в 
пелюстках), буряки (використовували для 
приготування борщу, шпундри), яблука, ка
вуни, а також солені: огірки, сливи. Вживали 
й печені цукрові та червоні буряки, гарбузи. 
Додатком до основного харчування були го
ріхи – лісові і волоські, насіння гарбуза та 
соняшника, сушені ягоди, у тому числі лісові. 
Споживали також свіжі, сушені й солені гри
би для борщів, супів, юшок, а також соусів.

У селянському господарстві для приготу
вання страв використовували різноманітний 
асортимент глиняного посуду. Деякі види 
посуду були універсальними: горщик, макіт
ра, ринка і миска, інші спеціалізовані – під 
певні страви і напої, під них була пристосо
вана форма. Наприклад, тикви, гусятники, 
поросятники, куманці. Крім того, побутував 
і святковий (за нашою термінологією – праз-
никовий), посуд для приготування лише 
святкових, здебільшого ритуальних страв: 

http://www.etnolog.org.ua
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І
на служила недовго, бо сіль роз’їдала поливу), 
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горщики на кутю та узвар (мали бути нови
ми), макітра для вчинення тіста на паску, ве
сільний коровай.

Таким чином, наприкінці ХІХ – на почат
ку ХХ ст. вживали продукти власного вироб
ництва (здебільшого злакові (грубого помелу, 
з переважанням сірого борошна), буряк, ка
пусту); готували їх, використовуючи набір гли
няних дівайсів (насамперед теракотовий посуд, 
іноді – полив’яний), що були різноманітними за 
формами, розмірами та призначенням. Їжу го
тували здебільшого у варистій печі, що перед
бачала процеси варіння і тушкування. Сьогодні 
продукти часто імпортного походження, пес
тицидні, з ГМО; має значення і логістика до
ставки продуктів навіть у межах однієї країни; 
використання металевих дівайсів (алюмінієвих, 
емальованих, чавунних); приготування поля
гає, як правило, у впливі відкритого вогню, що 

діє знизу на посудину, переважають способи 
варіння і смаження (з використанням жирів, 
зокрема штучних). Важливо зазначити, що 
сьогодні страви споживають з індивідуального 
посуду, ніхто не регламентує розміри і об’єми 
порцій. Цікаво, що в минулому готували їжу 
вдома лише жінки. Сьогодні цю функцію ви
конує і чоловік. Змінився робочий режим дня. 
Сучасні діти вже не перебувають під контро
лем дорослих, зокрема батьків. Впливає і роз
виток харчового бізнесу. У традиційній культу
рі харчування в будень їжа була простою, але 
поживною, без смаколиків, які були дозволені 
лише у святкові дні, що додатково регламенту
вало споживання зайвих калорій. Для сучасної 
людини їжа стала доступним джерелом задо
волення, яке досить часто призводить щонай
менше до надлишкової ваги, а також патологіч
них змін в організмі.
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ОБРАЗ ЮДИ ІСКАРІОТА В САКРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

Андрій Лесів

Юда Іскаріот – особливий образ у сакраль
ному мистецтві – апостол, який характеризу
ється протилежними до святості ознаками: 
зрадою, заздрістю, жадобою до збагачення. 
У мистецтві його образ наявний серед сюжетів 
Страстей, в іконах «Тайна вечеря» та в іконо
графії «Страшного суду». 

У сюжетах «Тайна вечеря» та «Поцілунок 
Юди» на перший план висувається проти
ставлення двох головних образів – Ісуса 
Христа та Юди Іскаріота, що несе в собі 
глибокий філософський зміст одвічного ан
тагонізму добра і зла, любові і ненависті, 
світла і пітьми. Природно, що в такому кон

тексті образ Юди захоплював художників. 
Його пос тать в іконографії стала своєрід
ною персоніфікацією зради, гріховності та 
жадібності людини. Ця особливість обра
зу Юди сприяла виникненню й розвиткові 
знач ної кількості варіантів його відтворення. 
На теренах України, унаслідок формуван
ня на стику візантійської та західноєвро
пейської культур, у малярстві сформувався 
особливий образ Юди Іскаріота. Виявити 
особливості іконографії, специфіку зобра
ження Юди в українському малярстві XV–
XVIII ст. та символіку його образу є метою 
пропонованої статті.

У статті розглянуто особливості іконографії Юди Іскаріота в українському малярстві XV–XVIII ст. та сим
воліку його образу. Зібрано та проаналізовано збережені пам’ятки іконопису та взірці гравюр з музейних і при
ватних збірок, з іконостасів та розписів храмів України, Польщі. Обґрунтовано особливості оригінального образу 
Юди в українському мистецтві, сформованому на стику східної та західної мистецьких традицій. Оригінальність 
образу Юди в українській іконографії проявляється насамперед у рисах його зовнішності, міміці, жестах, кольоро
вому трактуванні. В українських іконах образ Юди Іскаріота став своєрідним «дзеркалом», у якому відобразився 
універс альний і зрозумілий для простих людей образ грішної людини, кривдника. Образ Іскаріота вийшов за межі 
іконографії і став багаторівневим і актуальним елементом культури. 

Ключові слова: Юда Іскаріот, іконографія, символіка, образ, колір, жест, кінесика.

В статье рассматриваются иконографические особенности Иуды Искариота в украинской живописи XV–
XVIII вв. и символика его образа. Собраны и проанализированы образцы иконописи и гравюры из музейных и 
частных собраний, с иконостасов и росписей храмов Украины, Польши. Обосновываются особенности оригиналь
ного образа Иуды в украинском искусстве, сформированном на стыке восточной и западной художественных тра
диций. Оригинальность образа Иуды в украинской иконографии проявляется прежде всего в чертах внешности, 
мимике, жестах, цветовой символике. В украинских иконах образ Иуды Искариота стал своеобразным «зеркалом», 
в котором отразился универсальный и понятный для простых людей образ грешного человека, обидчика. Образ 
Искариота вышел за пределы иконографии и стал многоуровневым и актуальным элементом культуры.

Ключевые слова: Иуда Искариот, иконография, символика, образ, цвет, жест, кинесика.

The paper reveals the peculiarities of Judas Iscariot’s iconography in the XVth–XVIIIthcentury Ukrainian painting, 
as well as the symbolism of his image. In the study, there have been collected and analysed the preserved monuments of icon 
painting and the engraving patterns in museum and private collections, as well as from iconostases and church murals of Ukraine 
and Poland. The paper traces the history of formation and, in its conclusions, substantiates main features of the specific image 
of Judas in the Ukrainian art, which was made at the junction of the Byzantine and West European artistic traditions. The 
originality of Judas’ image in the Ukrainian iconography becomes apparent predominantly in features of his exterior, facial 
expression, gestures, and colour interpretation. In Ukrainian icons, the image of Judas Iscariot has become a kind of mirror, 
which reflected the universal and perspicuous, for ordinary people, image of a sinful man, an offender. The image of Judas 
Iscariot has exceeded the bounds of iconography and become a topical element of culture.

Keywords: Judas Iscariot, iconography, symbolism, image, colour, gesture, kinesics.
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Опрацювавши історіографію дослідження 
образу Юди Іскаріота, можна констатувати: 
українські науковці, серед яких Іларіон Свєн
ціцький, Павло Жолтовський, Віра Свєнціць
ка, Володимир Овсійчук, Людмила Міляєва, 
Олег Сидор, побіжно зверталися до образу 
Юди в контексті досліджень сюжетів, у яких 
цей образ присутній. Комплексного моногра
фічного дослідження образу Юди в українсь
кому мистецтві на сьогодні не здійснено. 

У працях іноземних дослідників, присвя
чених постаті Юди Іскаріота, фокус науко
вого зацікавлення спрямовується переважно 
на філософськобогословську проблематику, 
пов’язану з поняттями зради, внутрішнього 
конфлікту особистості Юди, а також значен
ня його вчинку для історії християнства тощо. 
Варто зазначити, що в мистецтвознавчих до
слідженнях учених, об’єктом наукового за
цікавлення яких є іконопис та іконографія, 
звернення до образу Юди Іскаріота мають 
фрагментарний характер і не розкривають ці
лісності проблеми.

Яким є богословське підґрунтя і літератур
на легенда Юди Іскаріота:

• основою іконографії Юди є Святе 
Письмо, проте вагомий вплив на її форму
вання мали й апокрифічні тексти;

• у Святому Письмі постать Юди опи
сано в Євангеліях та Діяннях апостолів, 
змальовано негативний образ Юди, з клей
мом апостолазрадника, злодія, зазначено, 
що ним керував Сатана;

• апокрифічні тексти в певному сенсі 
проливають світло на історію життя Юди, 
описують його легенду від народження до 
зради Ісуса, смерті через повішання і події 
після смерті. Апокрифи, як і Святе Пись
мо, трактують постать Юди переважно не
гативно;

• Євангеліє від Юди – єдиний апо
криф, у якому постать Юди трактується 
позитивно. Такий погляд згодом поши
рився і в художній літературі, починаючи 
з ХІХ ст., – варто згадати твори Нікоса 
Казандзакіса («Остання спокуса Хрис

та»), Хорхе Луїса Борхеса («Три версії 
Юдиної зради»); 

• негативне ставлення до постаті Юди 
Іскаріота в європейській культурі остаточно 
утвердилося лише в пізньому середньовіч
чі – у XIII – на початку XIV ст. До того 
часу особа Юди сприймалася неоднознач
но – побутувало як негативне, так і пози
тивне ставлення до нього. 
Виходячи з такого дуалізму сприйняття 

особистості Юди, існує проблема ідентифіка
ції його постаті – як зрадника чи як людини 
жертовної, яка своїм вчинком свідомо знищила 
власні тіло й душу задля майбутнього поши
рення ідеї християнства. Це питання порушу
ється як у фаховій науковій, філософській, так 
і в художній літературі, і на сьогодні залиша
ється відкритим.

Найдавнішим сюжетом зображення Юди 
Іскаріота в сакральному мистецтві є «Тайна 
вечеря». В іконографії розвинулися два го
ловні аспекти цього сюжету: символічний та 
історичний. Історичний тип зображення ак
центував увагу на факті повідомлення Ісусом 
своїм учням, що серед них є зрадник. Сим
волічний тип композиції відходив від прак
тичної реальності й акцентував увагу лише 
на моменті утвердження Ісусом таїнства Єв
харистії.

Образ Юди вирізняється зпоміж решти 
апостолів тільки в іконографії історичної «Тай
ної вечері». 

«Поцілунок Юди», поряд з «Тайною вече
рею», – один з найдавніших сюжетів, у якому 
присутній образ Юди Іскаріота. Сцена, відома з 
VI ст., належить до головних у циклі Страстей. 

В українському мистецтві цей сюжет роз
винувся в монументальному й станковому 
церковному малярстві, у програмі Страсного 
циклу зображень. 

Мотив Юди Іскаріота відображений і в 
складній іконографії «Страшного суду», хоча 
у відмінний спосіб, аніж у сюжеті «Тайна ве
черя» та мотивах Страсного циклу. На іконах 
«Страшного суду» в мотиві пекла є зображен
ня душі Юди, яку тримає у своїх руках Са
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тана, сидячи верхи на звірові на тлі «геєнни 
вогненної» – пекельного озера, у яке впадає 
вогняна ріка. Джерелом зоб раження душі 
Юди в пеклі є апокрифічні тексти. Цей мотив 
описаний також у літературі доби гуманізму – 
у «Божественній комедії» (початок XIV ст.) 
Данте Аліґ’єрі Юда перебуває на дні пекла, 
у дев’ятому колі, там він вічно зазнає мук в од
ній із трьох пащ Вельзевула.

На іконах «Страшний суд» зображення 
Юди найчастіше є символічним ейдолоном. За
звичай це невелика оголена фігурка, що симво
лізує душу Юди, яку тримає на руках Сатана. 

У XVI–XVІI ст. на українських землях 
відбувається поступовий відхід від візантійсь
ких канонів іконографії і наближення до єв
ропейської мистецької традиції. Важливим 
моментом стала популяризація серед укра
їнських іконописців гравюр західноєвропей
ських майст рів, що їх часто використовували 
як графічні взірці композицій. 

У XVII ст. образ Юди Іскаріота в українсь
кому мистецтві набув характерних рис. Його 
постать зображували або доволі нейтрально, 
майже без відмінностей від інших апостолів, 
або з елементами висміювання, сатиричними 
чи карикатурними рисами. Характерною особ
ливістю образу Юди в українському малярстві 
є алюзії до реальних прототипів, запозичених 
із життя. Наприклад, зображення його в об
разі шинкаря чи як огрядного міщанинашлях
тича, що сприймається саркастично. Тобто 
характерним було включення в образ Юди 
елементів з повсякденного життя, що мали у 
своєму значенні певні негативні асоціації. 

Окремо варто зупинити увагу на унікаль
ному образі Юди в «Тайній вечері» з іконо
стаса СпасоПреображенської церкви в 
с. Сорочинці на Полтавщині, створеного в 
30х роках XVIII ст. На іконі Юду єдино
го з усіх апостолів зображено зі спини. Його 
голова повністю обернена до столу, глядач 
бачить лише потилицю. Схожого зображення 
Юди в українському мистецтві не виявлено. 
Проте такий композиційний прийом власти
вий західноєвропейському мистецтву, коли 

Юду зображали з відверненим обличчям, 
аби унеможливити зустріч погляду вірного та 
зображеного Юди.

Зовнішність Юди в українському малярст
ві мала свої особливості. Канонічний візан
тійський тип зовнішності Юди Іскаріота – це 
молодий чоловік без бороди і вус, з помірно 
довгим волоссям. Такий образ подається, зо
крема, у мініатюрах Київського псалтиря, де 
Юду зображено загалом п’ять разів. На іко
нах «Тайна вечеря» з XVII ст. Юду Іскаріота 
вже зображували старшим за віком, у нього 
з’явилася борода, вуса, довге волосся. 

Характерною рисою зовнішності Іскаріота 
є руде волосся. Традиція зображувати Юду 
рудо волосим зародилася в середньовічному 
європейському мистецтві. У Новому Заповіті 
немає жодних вказівок стосовно зовнішності 
Юди. Польський дослідник Станіслав Кобє
люс зауважує, що лише в пізніших століттях 
після написання книг Нового Заповіту, під 
впливом зростаючого негативного ставлення 
до євреїв, було помічено, що більшість серед 
них є рудоволосими. Тоді цю особливість було 
пов’язано з образом Юди Іскаріота – єдиного 
серед апостолів юдея за походженням. 

У середньовіччі рудоволосими зображали 
брехунів, зрадників, убивць, злих духів, відьом. 

Унікальною особливістю зовнішності Юди 
Іскаріота в українській мистецькій традиції є зо
браження його візуально схожим на Ісуса. У та
кому контексті його образ сприймається своєрід
ним дзеркалом, протилежністю образу Христа. 
Юда та Ісус поєднані символічним зв’язком. 

Візуальна схожість Ісуса та Юди просте
жується в низці ікон XVII–XVIII ст., до при
кладу: «Тайна вечеря» XVIII ст. із с. Соліна, 
де Ісус та Юда мають спільні риси зовнішнос
ті – однаковий колір і довжина волосся, од
наково підстрижені вузькі бороди і маленькі 
вуса, вузькі уста.

Жест в іконографії Юди Іскаріота має 
особ ливе значення і сприяє вираженню голов
ного змісту та суті композиції. Певні жести 
Юди, зокрема в іконографії «Тайної вечері», 
ґрунтуються на оповідях зі Святого Письма, 
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якот простягання руки до посудини на сто-
лі. Цей жест Юди став канонічним у візантій
ській іконо графії «Тайної вечері» і ґрунтується 
на тексті Євангелій: «Хто руку свою вмочить 
у миску зо Мною, той видасть Мене...» (Матв. 
26: 23). 

Інші жести мають символічне значення і 
не описані в Євангеліях, до прикладу, схова
на рука Юди за спиною – символічний жест, 
що означає приховування правди, відстороне
ність, закритість і злі наміри. 

Жести Юди також тісно пов’язані з голов
ним його атрибутом – кисетом зі срібняками. 
Юда може тримати його в руці або він може 
бути прив’язаний до його пояса.

Ніж – символ, який часто супроводжує 
образ Юди в іконографії «Тайної вечері». Він 
є атрибутом, що пов’язаний із жестикуляцією 
апостолазрадника. Символізуючи зраду та 
злі наміри, ніж зазвичай зображували спря
мованим вістрям у бік Юди або в бік Ісуса. 
Апостол може тримати ніж у руці, підтриму
вати його на столі, чи ніж просто лежить на 
столі біля Юди.

В іконографії «Поцілунку Юди» пошире
ним жестом є наступання на ногу одного пер
сонажа іншому. На думку дослідниці Анни 
РужицькоїБризек, цей жест є ілюстрацією 
фрагмента вірша Євангелії від Івана: «... під-
няв той на мене п’яту свою» (Ів. 13: 18). 
Проте можемо припустити, що він має глиб
ше символічне значення – вияв фізичної і 
моральної переваги, зверхності одного пер
сонажа над іншим. Так виражається ієрархія 
відносин усередині зображеного контексту. 
Юда наступає на ногу Ісусові, виявляючи в 
такий спосіб свою зверхність, акт принижен
ня Ісуса. Або Ісус наступає на ногу Юді чи 
одному з воїнів, засвідчуючи таким чином пе
ремогу добра над злом.

Важливим елементом образу Юди Іскаріо
та є колір. У європейському малярстві з об
разом Юди пов’язані два кольори – жовтий 
і чорний. З ХІ ст. відомі перші факти зоб
раження Юди в одязі жовтого кольору, що 
символізує зраду. Чорний колір часто застосо

вували в іконографії «Тайної вечері» – відо
кремлена від усіх постать Юди зображувалася 
в ахроматичних темних тонах, сприймаючись 
майже чорною на живописному тлі композиції. 
У символічному трактуванні чорний асоцію
ється з кольором безодні, мороку, відсутністю 
світла, символізує зло і смерть. Чорний німб 
над головою Юди – характерний елемент його 
образу в європейському мистецтві.

В українському малярстві символіка кольо
ру в трактуванні образу Юди мала свої особ
ливості. Традиційний для західноєвропейсь
кого малярства жовтий колір в українській 
мистецькій традиції не набув такої однознач
ної асоціації з образом апостолазрадника і 
наявний в однаковій мірі поряд з іншими ва
ріантами кольорового трактування, натомість 
майже відсутній чорний колір, а типового для 
образу Юди чорного німбу в українських іко
нах взагалі не виявлено.

Оригінальною рисою української традиції 
кольорового трактування образу Юди є ви
користання білого кольору, що не вписується 
у візантійський канон кольорової символіки. 
Зображення Юди в хітоні або гіматії біло
го кольору було насамперед характерним для 
творчості народних малярських осередків.

Підсумовуючи, зазначимо: загальна іконо
графія образу Юди в українському мистецтві 
XV–XVІII ст., сформована на стику культур, 
є близькою до європейських зразків, проте 
стилістичні особливості трактування мають 
свої оригінальні риси:

• в іконографічному сенсі оригінальність 
образу Юди проявляється насамперед у 
рисах його зовнішності, міміці, жестах, ко
льоровому трактуванні;

• з погляду символіки образу Юди мож
на засвідчити, що традиційні для європей
ської культури негативне ставлення й осуд 
Юди в українському мистецтві проявилися 
не так однозначно. В українських іконах 
образ Юди став своєрідним «дзерка лом», 
у якому відобразився універсальний і зро
зумілий для простих людей образ грішної 
людини, кривдника.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРЯДУ ЗУСТРІЧІ «ПОЛАЗНИКА»  
У СТРУКТУРІ ЗИМОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ БОЙКІВ 

(кінець ХІХ – початок ХХІ століття)

Наталія Громова

УДК  398.332.4(477.56/.87)“18/19”

У статті здійснено спробу дослідити зміни, що відбулися в обряді зустрічі «полазника» (тобто першого відвід
увача) в бойків Українських Карпат. На базі власних польових етнографічних матеріалів авторка простежує транс
формації цього обряду від кінця ХІХ ст., коли в народознавчій літературі зафіксовано перші згадки про нього,  
до нашого часу.

Ключові слова: «полазник», колядник, Різдво, Новий рік, Введення, бойки, Бойківщина, традиції, трансформації.

В статье предпринята попытка исследования изменений, которым подвергся обряд встречи «полазника» (то есть 
первого гостя) у бойков Украинских Карпат. На основе собственных полевых этнографических материалов автор 
рассматривает трансформации этого обряда от конца ХІХ в., когда в этнографической литературе зафиксированы 
первые упоминания о нем, до наших дней. 

Ключевые слова: «полазник», колядник, Рождество, Новый год, Введение, бойки, Бойковщина, традиции, 
трансформации.

The article is an attempt to investigate the changes in the ceremony of polaznyk reception, i. e. the first guest, at the place 
of Boiky in the Ukrainian Carpathian Mountains. The author researches the transformations of this rite from the end of the 
XIXth century, when the first remembrances have been fixed about it, to nowadays, after the own field ethnographic materials.

Keywords: polaznyk, Christmas carol singer, Christmas, New Year, Presentation of the Blessed Virgin Mary in the 
Temple, Boiky, Boikivshchyna, traditions, transformations.

Календарна обрядовість бойків, самобутньої 
етнографічної групи Українських Карпат, до 
сьогодні зберегла чимало архаїчних обрядів і 
звичаїв. Одним із них є обрядодія приходу або 
заведення в хату «полазника», тобто першого 
відвідувача. 

У науковій народознавчій літературі до
сить повно досліджено побутування обряду 
«полазника» наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Так, форма виконання й символічне на
вантаження цього обряду в бойків у контексті 
календарної обрядовості висвітлено в працях 
І. Франка [45, с. 205, 207], М. Зубрицького 
[25, c. 51, 59], П. Богатирьова [11, c. 218–223], 
О. Мисевича [32], О. Курочкіна [30, с. 29–30], 
Н. Здоровеги [24, с. 234–235], М. Тиво дара 
[39, с. 400], П. Зборовського [22, с. 264–265; 
33, арк. 1]. Різновиди «полазників» у бойків 
у період традиційного суспільства проаналі
зовано в статті О. Коломийчука [29]. Теоре
тичному осмисленню цього явища присвячено 
дослідження П. Богатирьова [12], В. Усачової 

[42–44], М. Глушка [17] та ін. В архівах Інсти
туту народознавства НАНУ у Львові й Інсти
туту мистецтвознавства, фольк лористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ в Києві 
зберігаються польові матеріали з теренів Бой
ківщини та близьких до неї земель, записані 
В. Крупнянською [4, арк. 53–59], Ю. Гошком 
[7, арк. 7, 11, 20, 22, 24, 31; 8, арк. 31] і Р. Кир
чівим [9, арк. 35, 53], де міститься інформація 
про «полазника». Водночас сучасний ступінь 
збереження цього звичаю в літературі взагалі 
не відображений. Тому під час вивчення оз
наченої теми виникла необхідність залучення 
польових матеріалів, зібраних нами шляхом 
опитування та спостереження на Бойківщині 
в 2004–2015 роках. 

«Полазником» називають тварину (з до
машньої стайні) або людину (випадкового чи 
спеціально запрошеного гостя), що першою 
зайшла до хати на свята на початку року. 
В основі обряду «полазника» лежить так зва
на ініціальна / починальна магія, або магія 
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Розвідки та матеріали

першого дня – віра людей у щасливу чи не
щасливу прикмету на початку року, яка має 
визначити їхню долю протягом усього року, 
що настає [30, с. 29–30; 40, с. 64]. Цим зви
чаєм селяни прагнули захиститися від бід і не
гараздів, забезпечити родючість землі, збіль
шити поголів’я худоби, поліпшити добробут і 
здоров’я всієї родини [42, с. 9]. Слід окремо 
акцентувати увагу на тому, що всі обрядові 
дії, виконувані на календарні свята, за народ
ними віруваннями українців і інших земле
робських народів, мають магічну силу тільки 
впродовж одного року. Надалі їх треба від
творювати щороку знову. Наприклад, посвя
чену на Водо хреща воду через рік виливають, 
уважаючи, що її лікувальна сила втрачена; те 
саме стосується шматочка паски, посвяченої 
на Великдень (його зберігають тільки до но
вого Великодня). Показовими є формули сло
весних побажань на свята: одні люди зичать 
іншим «ці свята провадити і нових дочекати». 
Ось типове бойківське віншування після ви
конання колядки: «Вінчуєме тя, білий молод
че на ймення Васильку, щастям, здоровлям. 
Бись тоти свята в радости, в веселости про
вадив і других дочекав, від тепер за рік і на 
многая літ!» [1, арк. 5–6]. Термін «віншуван
ня», поширений в західних областях України, 
походить від німецького дієслова wünschen 
(бажати) [30, c. 89] і буквально означає «при
вітання», «побажання».

На думку В. Усачової, «полазники», так 
само, як і колядники, уявлялися слов’янським 
народам ще в ХІХ ст. посланцями з того світу 
(від предків) і були таким чином наділені 
їхньою силою впливати на майбутню долю 
своїх живих родичів. Тобто дари, що їх да
вали «полазникам», були призначені предкам 
[44, c. 27]. Тепер ця мотивація втрачена.

Важливо визначити територіальні й хро
нологічні рамки побутування досліджувано
го явища. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
обряди повір’я, пов’язані з першим відвідува
чем, були поширені в Західній Україні (Бой
ківщина, Лемківщина [31, c. 122], Гуцульщина 
[19, с. 290], рівнинне Закарпаття, Західна і 

Центральна Волинь [17, с. 83], Поділля, За
хідне Полісся) і не мали місця в Східній. О. Ку
рочкін уважає, що тут ця традиція зникла 
раніше [30, с. 29]. У росіян і білорусів обряд 
«полазника» також не відомий [41, c. 24]. Крім 
теренів України, звичай «полазника» існував 
у поляків, боснійців, сербів [16, с. 211], хор
ватів, словенців, болгар, словаків, угорців [12, 
с. 131], румунів, греків, албанців і деяких на
родів Кавказу [42, с. 9]. П. Богатирьов зау
важив, що обряд «полазника» в Українських 
Карпатах запозичений від південних слов’ян, 
що свідчить про тісний зв’язок карпатської 
культури з балканською [13, c. 130]. Невідомо, 
чи зберігся цей звичай і в якій формі (повній 
чи редукованій) у всіх згаданих народів – за 
нашими польовими матеріалами можемо про
стежити його сучасне побутування тільки на 
теренах української частини Бойківщини.

Прихід «полазника» найчастіше відбував
ся рановранці на свята Введення, Різдва та 
Старого Нового року: відповідно, на Введення 
був перший «полазник», на Різдво – другий, 
на Старий Новий рік – третій. Значно рідше 
цей обряд приурочувався в різних селах до днів 
Дмитра (8 листопада), Андрія (13 грудня), Ган
ни Зачатія (21 грудня), Миколая (19 грудня), 
Стрітення (15 лютого), Благовіщення (7 квітня) 
[11, с. 219–220; 30, с. 30], Онуфрія (25 червня) 
[9, арк. 31], а також до Святого вечора (6 січня) 
[4, арк. 53–54; 32, с. 49; 34, с. 23]. 

Зрозуміло, чому «полазника» чекають на 
Різдво та на Старий Новий рік – це дати почат
ку року. Натомість потрібно замислитися, чому 
головний, або перший, «полазник» у більшості 
регіонів очікується все ж таки на Введення, яке 
розпочинає зиму, але ніколи в слов’ян не було 
датою початку року. Річ, вочевидь, у специфіці 
народного переосмислення назв і змісту хрис
тиянських свят. Для простих селян події біб
лійної історії були чимось далеким і не завжди  
зрозумілим, звідси – прагнення перенестися у 
свої, близькі природні та господарські реалії. 
Відбувається певна десакралізація біблійної 
події. Наприклад, з тексту апокрифічної ко
лядки «В місті Вифлеємі сталася новина» до
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відуємося, що, утікаючи з Ісусом від жидів, 
Марія Мати «Ісуса огріла і в ялинку на пахуче 
сіно спати положила» [26, с. 166–167]. В іншій 
бойківській колядці місце народження Ісуса 
Христа змальовується як карпатський крає
вид: «Ой на полонині смереки схилились, / 
Над стаєнкою старою на чудо дивились. / Як 
пречиста діва Сина породила, / І у яслах на 
соломі Єго положила» [5, арк. 122–123]. 

Так само переосмислюються і релігійні наз
ви річних свят. День Маковія (14 серпня) церк
ва присвячує пам’яті семи мучеників братів 
Маккавеїв. Утім, українці, чуючи слово «мак» 
у назві свята, цього дня святять «маковейки» – 
букети квітів з голівками маку, обсипають  
обійстя макомвидюком для захисту від не
чистої сили і печуть коржі з маком. У день 
Апостола Симона Зилота (23 травня) збира
ють зілля в лісі й шукають золото (скарби). 
На Стрітення (15 лютого), згідно з Новим 
Заповітом, маленького Ісуса вперше через со
рок днів після народження принесли до храму 
в Єрусалимі, і його зустрів праведник Симеон. 
Натомість в народній уяві українців у цей час 
зима з літом зустрічається. Свято Здвиження 
(церк. Воздвиження Чесного і Животворящо
го Хреста Господнього) знаменує віднайдення 
і встановлення хреста, на якому було розіп’ято 
Ісуса Христа. За віруваннями українців, цього 
дня земля здвигається, тому остерігаються хо
дити лісами, ярами, щоб не провалитися. Пере
осмислення християнської назви маємо й щодо 
свята Введення у храм Пресвятої Богородиці. 
Люди вірять, що в просту селянську хату цього 
дня має ввійти хтось важливий, доленосний [14, 
с. 57, 75–76, 81; 28, с. 18–19, 37–39].

Наукова етимологія поняття «полазник» не 
є однозначною. На думку М. Глушка, у далеко
му минулому для праукраїнців первісно це сло
во означало робочу худобу, оскільки «лаз» – це 
викорчувана ділянка лісу, яку обробляли «наїз
дом», тобто за допомогою тяглової сили. Такою 
худобою в давнину міг бути лише віл, адже коня 
для сільськогосподарських робіт почали вико
ристовувати лише з кінця XVI ст. [17, c. 84–
85]. Це одно значно засвідчує той факт, що 

«полазник»віл передує «полазникові»барану, 
і тим паче «полазникові»людині. До того ж до 
хати заводили не будьякого вола, а саме «бо
розного», який ходив у запрязі справа. Він, згід
но зі світоглядними уявленнями давніх хліборо
бів, символізував достаток, родючість, здоров’я. 
На основі аналізу дитячих колядок і щедрівок, 
у яких мовиться про символічну оранку волом, 
М. Глушко доходить висновку, що «полазник» у 
Західній Україні є запозиченим явищем із тере
нів Середньої Наддпіпрянщини та Середнього 
й Східного Полісся, тобто лісової й лісостепової 
зон Центральної й Східної України, де вперше 
в кінці ІІІ – на початку ІІ тис. до н. е. поста
ло хлібо робство орного типу [17, c. 84–87]. 
Віл був відомий на українських теренах і раніше 
(у трипільців у V–IV тис. до н. е.) [21, c. 4]. 

Польська дослідниця Марія Войтила
Свежовська вважає, що слово «полазник» 
(польс. – подлазник) має першопочаткове 
значення – «той, хто приходить в дім потай, 
крадькома, щоб обманути злі сили» [16, с. 210]. 

О. Страхов убачає в слов’янському терміні 
«полаз» (входження) кальку з латинського 
adventus, який у давніх греків та римлян оз
начав урочисте святкування з нагоди в’їзду 
до міста обожнюваного правителя. Пізніше 
церква перейняла цей термін, позначивши ним 
тріумфальний в’їзд Ісуса Христа до Єрусали
ма. Отже, на думку дослідника, слов’янські 
народи запозичили слово в його вже христи
янізованому значенні [38, c. 107–08]. 

Класифікуючи різні види «полазників» у бой
ків, маємо передусім розмежувати «полазника»
домашню тварину і «полазника»людину. Своєю 
чергою «полазник»людина – це або випадковий 
перший відвідувач хати, або член родини, або 
спеціально запрошений гість. Розглянемо на
звані різновиди детальніше. 

1. Етнологи одностайно схиляються до 
думки, що спочатку існував лише звичай 
«полазника»тварини, який згодом у багатьох  
місцевостях замінила людина [17, с. 83; 30, 
с. 30]. Архаїчний звичай полягав у тому,  
що вранці на свято господар ішов до власної 
стайні, виводив звідти тварину, обов’язково 
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здорову, «файну» [ПЮМ] і заводив її до хати, 
годував і відводив туди само. У різних селах 
найчастіше це були баран (вівця або ягня), віл 
(рідше корова, теля або бичок), лоша, згідно з 
поодинокими записами – пес. 

Ще в 1946 році в с. Білки Іршавського ра
йону на Закарпатті зафіксували обряд заве
дення хлопчикомвівчарем до хати напередодні 
Нового року білого круторогого барана в ролі 
«полазника». Господар відрізав від керечуна 
(різдвяного ритуального хліба) з чотирьох бо
ків по шматочку, ішов назустріч баранові і зго
довував їх йому разом з кількома скибками про
стого хліба, а також давав трохи кукурудзи з 
мисочки. Баран був у хаті 15–20 хв., після чого 
хлопчик відводив його у хлів [3, арк. 87, 197]. 

Наведемо також записи П. Зборовського 
з Турківщини: у с. Радич «рано на Різдво, ще 
до сходу сонця, ґазда вводить до хати бичка, 
тричі обводить його по хаті ходом сонця, дає 
йому хліба й води і виводить знову до стайні» 
[23, арк. 1]. На Святий вечір у с. Верхнє Висо
цьке, «якщо на ґаздівстві є ягнятко, то госпо
дар заводить його до хати. Ягнятко – символ 
лагідності і покори. Якщо нема ягнятка, то 
заводять телятко чи навіть молодого песика 
і при тому примовляють: “Дай Боже, аби мені 
увесь рік добре велась худоба і щоби я не по
пускав свою господарку”. Водночас господар 
імітує рухами різні господарські роботи. Стає 
посеред хати і робить рухи, ніби косить, потім 
імітує, ніби рубає дрова чи виконує якусь іншу 
господарську роботу, при цьому примовляє: 
“Щоби мені руки не боліли і щоби я був вправ
ним ґаздою цілий рік”» [22, с. 264–265].

Мотивація введення в ролі «полазника» 
домашньої тварини з власного хліва зазвичай 
вужча, ніж очікування на «полазника»чоло
віка, котрий має визначити щастя чи нещастя 
для родини загалом на прийдешній рік. Нато
мість заведення худоби було покликане тільки 
забезпечити плодовитість домашніх тварин, 
успішне ведення скотарського господарства 
[45, с. 205, 39, с. 400].

За нашими польовими матеріалами, орієн
товно з другої половини ХХ ст. тварин до хати 

ніде на Бойківщині вже не заводять. Про цей 
звичай пам’ятають лише літні бойки, та й то не 
знаючи, навіщо це робили. «Такий звичай», – 
казали [ПЮМ]. Певним його пережитком у 
наш час в с. Верхня Стинава Стрийського ра
йону Львівської області є відкладання в окре
му миску потрохи від усіх страв на Святий 
вечір. На цю миску кажуть – «за полазника». 
На другий день, на Різдво, господиня несе 
відкладену їжу до стайні і віддає худобі, пе
реважно коровам. Інформаторка Марія Штим 
не змогла пояснити мотивацію цієї обрядодії: 
«То так заведено чомусь – а я знаю? Хто має 
господарку (у нашому випадку – худобу. – 
Н. Г.), то всі [це роблять. – Н. Г.]» [КСД, 
ШММ].

Маємо підстави вважати, що зникнення 
звичаю заводити до хати «полазника»твари
ну має цілком утилітарні причини. Інформато
ри розповідали, що заведені до хати тварини 
іноді робили там збитки: розкидали посуд на 
столі, а то й взагалі могли залишити продукти 
свого метаболізму [ДСО]. Крім того, велику 
тварину не так просто було змусити зайти до 
хати: «Якийсь [чоловік. – Н. Г.] хотів ввести 
лоша за “полазника”. Не хотіло іти; він кличе, 
приговорує: “Ходи цьосю, ходи”, а воно тако 
й не хотіло, фиркало ногами і виривало ся єму 
з рук» [25, с. 59]. Так само з раціональних 
міркувань кутю на Святий вечір підкидають 
вже не до стелі, щоб не забруднити її, а ледь
ледь, щоб зерна тільки підстриб нули на лож
ці. Або замість розстеляти сіно чи солому по 
всій підлозі на період Різдвяних свят господарі 
поде куди акуратно кладуть під стіл мішечок із 
сіном – у такий спосіб і чистота килимів збе
режена, і традиція дотримана.

2. Звичай уважати «полазником» першу 
людину, що випадково зайшла до хати на пев
не свято, – це яскравий вияв віри в прикмети, 
певний фаталізм. Адже люди щиро вірили й 
досі вірять, що саме від цієї людини зале
жить, чи буде наступний рік для господарів 
хати щас ливим чи, навпаки, несприятливим. 
Повсюди доброю прикметою й дотепер ува
жається, коли першим до оселі заходить чоло
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вік або хлопець, і поганою – коли особа жіно
чої статі. На цьому наголошували всі опитані 
нами інформатори, поміж них і жінки.

Усі хочуть, щоб першим до хати зайшов 
чоловік – неважливо якого віку, з яким ха
рактером і статками. Проте в деяких селах 
кращим «полазником» уважається не просто 
чоловік, а хлопець – молодий, нежонатий, 
добрий [ПСЮ]. І. Франко на матеріалах із 
Прикарпаття (с. Нагуєвичі Дрогобицько
го рну) дослідив: «Коли ввійде молодий, гар
ний, здоровий чоловік, а до того з грошима, 
то се добра ворожба: весь рік в хаті будуть усі 
здорові і будуть гроші вестися. Коли ж увійде 
старий, хворий, особливо стара баба, або коли 
хтось прийде чогось зичити, то се злий знак» 
[45, с. 205]. Згідно з опитуваннями П. Бога
тирьова, на Закарпатті, у с. Присліп Міжгір
ського району, «люди не люблять, коли на 
Різдво до хати заходить жінка; краще, щоб це 
був чоловік. Жінки це знають і не ходять у цей 
день в гості: їх би погано прийняли. У перший 
день Нового року ні молодій жінці, ні дівчині 
не дають першій зайти в дім» [11, с. 219–220]. 
На початку ХХІ ст. П. Зборовський записав 
від Івана Марковича (селянина із с. Радич 
Турківського рну Львівської обл.): «“Полаз
ник” – символ святості і достатку, тому жін
ка ним бути не може, адже вона вважається 
нечистою від моменту свого народження і до 
кінця життя» [23, арк. 1]. Під час опитувань 
на Бойківщині нам довелося почути ще різкіші 
слова на адресу «полазників» жіночої статі 
(до речі, від інформаторокжінок). У с. Верхня 
Стинава Стрийського району Львівської об
ласті, «як прийде жінка, то все казали: “диря
вий полазник прийшов”» [ШММ]. У с. Тисо
ві Болехівської міськради ІваноФранківської 
області «стараються, щоби ні жодна жінка не 
ввійшла до хати на Введениє. Тому що це та
кий чисто вульгарний вислів, але так кажуть: 
“...баба – то діра, цілий рік діра буде. Усе ви
летить з хати – і гроші в тому числі”» [ПГВ].

У такому суцільному потоці неприйнят
тя жінки як першого відвідувача дивовижною 
й несподіваною є історія, яку розповіла нам 

жителька с. Орявчик Сколівського району 
Львівської області Стефанія Пулій: «Ну, вза
галі, наші старі люди казали як: “Нехай буде й 
жінка, тільки добра, щира, щоби не була єхидна, 
і би не була якась лукава, така щоби щось таке 
во то. І нехай буде й жінка”. І в нас фактично 
цьоця [тітка. – Н. Г.] приходила із того во, що 
стара була. Ходила. І нам той рік пройшло фай
но, всьо. І ми [перелякались. – Н. Г.]: “Боже, 
так зрання цьоця притарабанила, і цьоця стара, 
але...” Вона прийшла в гос ті, до брата прийшла... 
Випадково зайшла, не спеціально» [ПСЮ].

Тут бачимо, як дія, що зазвичай трактуєть
ся як негативна, уже відбулася, і люди намага
ються свідомо змінити своє ставлення до неї, 
щоб не боятися цілий рік і не очікувати біди.

Чому ж прихід жінки в певні дні, за на
родними віруваннями, традиційно віщує не
щастя? Частково відповідь на це запитання 
знаходимо в П. Богатирьова: «Жіноча стать 
вважається такою, що приносить нещастя, 
порожньою, особливо це стосується дівчат; 
чоловіча стать, навпаки, вважається повною» 
[11, с. 220]. Інші ж дослідники «полазника» 
пояснення цієї проб леми не наводять. Відомо, 
що в багатьох народів жінка під час критичних 
днів та протягом сорока днів після народжен
ня дитини, тобто коли в неї виділяється кров, 
уважалася нечистою. Зокрема, вона не мала 
права відвідувати церкву, заходити в хату, де є 
немовля до року, виконувати певні господар
ські роботи (наприклад, розстеляти льон і ка
чатися по ньому [15, с. 72]) тощо. За нашими 
польовими дослідженнями (серед кримських 
татар у червні 2003 року), породілля до соро
кового дня після пологів взагалі не виходила за 
межі свого подвір’я. Також у більшості народів 
особливою енергетикою (і знову переваж
но негативною) наділялося волосся жінки – 
одружена жінка не повинна була з’являтися 
на люди простоволосою. На матеріалах горян 
Кавказу Ю. Карпов робить висновок, що «не
чистим чи недостатньо чистим сприймається 
все жіноче, що протиставляється чоловічій чи
стоті» [27, с. 291]. Гадаємо, це твердження є 
універсальним і стосується не лише Кавказу. 
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Розвідки та матеріали

У традиційних суспільствах обов’язком чоло
віка було починати, запускати новий процес, 
натомість обов’язок жінки – підтримувати 
порядок, зберігати наявний стан речей. Тому 
логічно, що в сакральний час – на початку 
року, коли особливої ваги набуває ініціальна 
магія (як рік почнеться, так і триватиме), ак
тивність жінки була небажаною. Як слушно 
зауважила М. Гримич, з позиції архаїчних 
уявлень про світотворення ініціальна концеп
ція початку (зачаття) року потребує чоловічого 
запліднювального начала; у той час, як на ве
снянолітніх етапах календарної обрядовості, 
пов’язаних з ідеєю «визрівання», «виношуван
ня», «народження», більше залучалося жіноче 
репродуктивне начало [18, с. 286–287].

Цікаво, що для боснійців прихід жінки на 
Різдво традиційно не віщував недолі на весь 
рік, а, навпаки, був гарною прикметою: вірили, 
що корови цього року приводитимуть біль
ше теличок, а коли приходив чоловік, – бич
ків. У Славонії прихід жінки та імітація нею 
прядіння віщували добрий урожай льону, 
а також те, що в господарстві наступного року 
буде більше курочок, ніж півників. Водночас 
для багатьох народів Балкан важливою була 
не стільки стать «полазника», скільки його 
особистісні риси – він має бути хорошим, доб
рим, успішним [44, c. 29–30]. 

Коли господарство не велося, ґазда міг ска
зати: «Мав кирьвавого “полазника”» (нещастє 
принїс додому), «взяв собі біду за “полазни
ка”» [25, с. 51, 59], «був поганий “полазник”» 
[8, арк. 31]. Тому, не бажаючи бути в уяві 
одно сельців мимовільною причиною їхніх не
гараздів упродовж цілого року, люди подеку
ди взагалі уникали ходити в гості у відповідні 
дні, насамперед на Введення і вранці на Різд
во: так було і в ХІХ ст. [4, арк. 59; 7, арк. 7; 
11, с. 222; 24, с. 235; 25, с. 51], і на початку 
ХХІ ст. Скажімо, у с.  Козьова Сколівського 
району Львівської області на Введення нама
гаються нікуди не виходити з дому і замика
ють вхідні двері [НОМ]. 

Наприкінці ХІХ ст. в окремих селах За
карпаття (у басейні верхньої течії річки Тиса), 

коли до хати першою заходила людина, що 
погано ставилася до мешканців цієї оселі, вона 
могла наврочити їм негаразди. Для того, щоб 
така прикмета не спрацювала, народна куль
тура виробила запобіжний засіб: дівчина із 
цієї хати мала переломити вслід за небажаним 
гостем «ламаник» (продовгуватий маленький 
калачик, спечений спеціально із цією метою), 
і тоді все зло, яке такий «полазник» поба
жає цьому дому, відіб’ється на ньому самому 
[33, с. 149]. Свідчень про побутування такого 
звичаю в наш час не виявлено.

У деяких населених пунктах Бойківщини 
раділи, коли першим на Введення або Різдво 
до хати заходив єврей [7, арк. 11; 9, арк. 35; 
11, с. 220]. Це досить дивно з огляду на те, 
що ставлення до євреїв в українській тради
ції в цілому досить негативне. Згідно з етніч
ним стереотипом українців, усі євреї жадібні, 
брехливі і спритні до збагачення нечесним 
шляхом. Такий стереотип надзвичайно міцно 
вкорінений в українській свідомості і сьогодні, 
особливо серед бойків. Інакше, як «жидами», 
їх там і дотепер не називають. Ставлення до 
євреїв відобразилося в українських прислів’ях: 
«Од його, як од жида правди», «Жид як не 
ошукає, то й не пообідає», «Жид ні оре, ні сіє, 
а обманом жиє», «Про одного жида ярмарок 
буде», «Такий вірний, як лічба жидівська» 
та ін. [37, c. 69]. Українці завжди звинува
чували жидів у тому, що останні дурили пер
ших і наживалися за їхній рахунок, особливо 
в корчмах [20, c. 547; 35, c. 297–298]. Ілю
страцією цього є слова «Жида» з ясеницького 
вертепу: «А як хлоп не буде пити, / З чого 
Мошко буде жити?» [2, aрк. 4]. Від сучасних 
бойків можна почути: «Жиди були великими 
лихваряли і дуже багато робили кривди для 
українців, для наших селян, і тому жидів так 
не поважали, і по сьогоднішній день їх не по
важають» [СТМ]. Важливим фактором є 
ще й глибоке переконання християн у тому, 
що «жиди» розіп’яли Ісуса Христа, про що 
йдеться і в апокрифічних колядках, та й вза
галі вони – не християни, іновірці, тобто для 
народної свідомості «чужі».
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Тому досить дивним видається, що в 
народних українських повір’ях єврей часто 
виступав провісником добрих новин. Зокре
ма, уважали, що «жид добрий на перехід». 
І. Франко, коментуючи цю сентенцію, за
значав: «Вірять, що коли рано жид перей
де комусь дорогу, то такому весь день буде 
щастити». За особливо добру прикмету 
вважали, коли єврей переходив дорогу лю
дині, яка йшла сіяти – буде добрий урожай 
[45, с. 200]. Євреї посіли належне місце і 
в народному соннику. Наприклад, казали, 
що коли присниться єврей, то це – святий 
Миколай, а коли єврейка – то це Богороди
ця. Обидві прикмети також сприймалися як 
позитивні. На думку дослідника Р. Сілець
кого, ці специфічні уявлення були зумовлені 
тим, що в питаннях матеріального забез
печення і у веденні бізнесових справ євреї 
були спритнішими за українців. Саме тому 
прикмети, у яких фігурували євреї, українці 
вважали ознакою майбутнього фінансового 
благополуччя [36, с. 242–243]. Отже, єв
рей«полазник» раніше віщував родині на 
цілий рік багатство. Сучасні інформатори 
про такий іноетнічний різновид «полазника» 
не розповідають.

3. Член родини в ролі «полазника» трап
ляється найрідше. Адже, за логікою народ
ного світогляду, визначити долю челяді в хаті 
мав хтось чужий. Свій (рідний) таких повно
важень у більшості сіл не мав. Проте маємо 
свідчення і про такий різновид «полазника». 
За поясненнями П. Богатирьова, остерігаю
чись негативного «полазу» від чужих людей, 
селяни були певні, що родич не захоче вчинити 
їм зло [11, с. 222]. 

Таке входження члена родини (тільки чо
ловічого роду) було цілим ритуалом. Перед 
тим, як зайти до хати рано на Різдво в ролі 
«полазника», він мав піти до річки, набрати у 
відро води, покропити нею хлів, худобу, вми
ти обличчя і після цього зайти із цим відром 
до хати, тоді вже його вважали «полазником» 
[39, с. 400]. При вході на порозі хлопець вітав
ся зі своєю родиною:

Помагай Біг, помагай Біг 
На щастя, на здоровля 
На тот Новий рік. 
Вінчую вам з тима сьвятами 
В щастю, здоровлю, 
Мирі, покою прожити 
До сто літ. 
А від сто літ 
Божая воля, 
Чого вам зичу і вінчую 
На многая літа [32].

Привітання могло бути коротшим: «По
магай Бог на щастє, на здоров’є, на той Но
вий рок!». Далі він приймав від господаря 
обв’язаний льоном хліб (який також називали 
«полазником») і дякував: «Боже, заплать за 
“полазнік”». У принесену ним воду кидали мо
нети, і вся челядь цією водою вмивалася, щоб 
бути здоровими [11, с. 222]. (Натомість у на
ших опитуваннях інформатори пояснювали об
ряд вмивання у воді з копійками прагненням 
здобути багатство.) 

4. Хронологічно найпізнішим типом «по
лазника» є маленький хлопчик / групи хлоп
чиків, що свідомо обходить / обходять хати 
односельців з метою принести щастя в дім і 
отримати за це винагороду. Згідно з опиту
ваннями Р. Кирчіва в с. Козаківка Болехів
ської міськради ІваноФранківської області в 
1977 році [9, арк. 53], а також за нашими спо
стереженнями в сусідньому с. Тисів й опиту
ваннями в с. Орявчик на Сколівщині [ПСЮ] 
у 2005 році, господарі на Святий вечір спе
ціально запрошували сусідських хлопчиків 
прийти до них завтра, на Різдво рано, «за 
полазника». У с. Нагуєвичі Дрогобицького 
району Львівської області, обдаровуючи «по
лазника», господарі запрошують його прийти 
наступного року [ГАС]. Це яскравий приклад 
трансформації прикмети в магічну дію, коли 
люди прагнули відвести погану прикмету, до
сягнути доброї, спеціально створити ситуацію, 
що несе перетворення на краще [11, с. 196].

Такий тип «полазника» максимально на
ближений до колядника, оскільки в цей час 
малі хлопці також обходять оселі з колядками 
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і також отримують за них подарунки. Відпо
відно господарі, пустивши такого хлопчика в 
хату, цікавляться, той є «полазником» чи ко
лядником. На відміну від колядника, «полаз
ник» не колядує, а вітає господарів зі святом 
короткою словесною формулою або просто 
вітається: «Христос ся раждає!» / «Христос 
народився!» і вклоняється. Наведемо тексти 
таких привітань: «Дай вам Бог щастя, здоров’я 
в Новому році» [11, с. 222], «Я маленький 
хлопчик, сів собі на стовпчик, стовпчик ся хи
тає – Христос ся раждає» [ШММ], «Я ма
ленький пастушок, по коліна кожушок, хожу 
від хати до хати Ісуса Христа вітати. Христос 
ся рождає» [ПГВ]. Раніше, ще до середини 
ХХ ст., господарі винагороджували хлопчиків 
спеціально випеченими з темного борошна ка
лачиками, обв’язаними повісмом (тобто клоч
чям з льону, коли його прядуть) [ДВЮ]. Іноді 
горішки, цукерки, булочки знімали «полазни
кам» просто з прикрашеної ялинки, і діти дуже 
тим тішилися [24]. Тепер дають переважно 
дрібні гроші (так само, як і колядникам). Діти 
намагаються забігти до хати одне поперед од
ного; це певне змагання, оскільки господарі 
обдаровують усіх хлопчиків і всіх називають 
«полазниками», але першого з них – найбіль
ше [ПЮМ].

За спостереженнями В. Крупнянської, 
у 1946 році в с. Гребля Іршавського округу 
на Закарпатті рано на Святий вечір (близь
ко п’ятої години), коли челядь збиралася до 
церкви, у дверях хати з’явився хлопчик (тер
мін «полазник» дослідниця не вживає). Між 
ним і господарями відбувся такий традиційний 
діалог: «Слава Ісусу Христу!» – «Слава на
віки Богу!» – «Вінчуєме Вам Святий вечір». 
Господарі дали йому грошей. – «Будьте здо
рові!» – «Дай Бог, і тобі здоровля!». Хлопчик 
побіг. Поки дівчата одягалися до церкви, у хаті 
перебувало ще 7–8 хлопців [4, арк. 53–54].

Варто ознайомитися з уривком із руко
писного альбому «Традиції і обряди зимових 
свят», який ведуть учні та вчителі середньої 
школи с. Козаківка Болехівського району Іва
ноФранківської області: «Першими сповісни

ками народження Христа є діти та підлітки. 
Вдосвіта хлопчаки йдуть до сусідів, родичів, 
односельців за «полазника» – віршувати, він
шувати, себто вітати зі святом Різдва Хрис
тового. Заходячи до хати, казали: «Зі Свя
тим Різдвом будьте здорові!». Їм відповідали: 
«І вас також вітаємо і бажаємо здоров’я!». 
Після цього «полазник» декламує: «Зі Свя
тим Різдвом вітаю, всім здоров’я бажаю, гос
подарю – на воли, господині – на квочки, 
хлопцям, дівчатам – на гуляння, малим ді
тям – забавляння, ХристуБогу – вихвалян
ня». Крім підлітків, віншували маленькі діти. 
Вони оббігали лише родичів і найближчих 
сусідів, приказуючи: «Я маленький хлопчик, 
ізліз на стовпчик, у дудочку граю, Христа за
бавляю»; «Горобчик летить, хвостом вертить, 
а Ви, дядьку, переймайте, мені копієчку дай
те». Віншувальників господарі щедро віддя
чували яблуками, горіхами, бубликами, а най
частіше – спеціально випеченими маленькими 
хлібинами – «з душею». Уважалося, що чим 
більше дітей«полазників» завітає до хати, тим 
щедрішим буде Новий рік [10].

У 1880 році на Турківщині зафіксовано 
досить довге привітання «полазника», текст 
якого є класичним віншуванням з побажанням 
господарям усіляких гараздів:

Полазник нині в дом вас вступає,
І велику радост вам звіщає,
Няйже тая вам всім посполу уділена буде,
Мої милі і любезні люде.
Здоровийко най вас ніколи ни опущає,
А ваше серденько жадна туга не засмучає.
Потіхи з дітей дай Боже дождати,
А недостаток няй минає ваші хати.
Худобиця няй вам ся гучно родит,
Кричить, ричить, бренчить і скаче весело, 
А жадний довжок на голові не тяжить.
І всього няй буде достатком в около.
Няйже тот Пан Нового завіта
Благословить вам всім многії літа,
Многая літа, многая літа. [6, aрк. 1].

У літературі зафіксовано численні прикла
ди ритуального діалогу «полазника» й госпо
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дарів дому в південнослов’янських народів, що 
зводяться до побажання родючості та врожаю 
[41, с. 20–23]. Імовірно, на Бойківщині в дав
нину також побутували такі діалоги, проте в 
наш час вони вже забуті.

Функціональна подібність хлопчиків
«полаз ників» і хлопчиківколядників вира
жається також у тому, що подекуди перших 
колядників господиня особливо вирізняла 
зпоміж тих, хто прийде колядувати. Маємо 
опис такого обряду 1946 року в с. Гребля Ір
шавського округу на Закарпатті. Перша група 
різдвяних колядників (56 малих хлопчиків) 
після віншування в хаті вийшла на двір раз
ом із господинею. Вона взяла рушником два 
випечених напередодні калачики, підійшла до 
одного з хлопчиків, взяла рушником його ка
лачик [вочевидь, той, що йому був щойно по
дарований за колядування. – Н. Г.] і обміняла 
на два свої, так само через рушник. В іншого 
хлопчика взяла рушником палицю, побігла в 
хлів і вдарила цією палицею молоду корову, 
щоб вона так само швидко бігала, як коляд
ники. За іншим поясненням, це було зробле
но для того, щоб корова швидше отелилася. 
Забраний у колядника калачик ділили на дві 
половини. Одну господиня згодувала курам, 
причому мовчки, не кличучи їх, як зазвичай 
[мовчазне годування курей на Святий вечір 
неодноразово зафіксоване нами в ході опи
тувань. – Н. Г.]. Другу зберігали до Старо
го Нового року. Наступні групи колядників 
лише колядували й віншували під вікнами, 
отримуючи за це гроші і калачики, жодних 
магічних дій з ними господиня не проводила 
[4, арк. 55–56].

«Полазники» і колядники як однорядні 
явища фігурують також у деяких давніх бой
ківських колядках, як наприклад, із с. Хащо
вання Сколівського району Львівської області:

Зпід гір, зпід долин туман устає.

Рефрен *: 
Не дупкай, не дупкай, коню, 
золотих підків не зривай. 

* Повторюється після кожного рядка.

Ой то не туман, то військо іде.
А зперед туман гречний молодчик 
   на йменя Василько. 
Молодий Василь коника веде, 
   з конем говоре. 

З конем говори: «Ой, коню, коню, я тебе 
    продам». 
– Господарю мій, не продай мене. 
Не продай мене та й згадай теє. 
Ой згадай теє, як ми втікали коло Дунаю. 
Туркитатари нас доганяли. 
Ой, як я схотів, та й перескочив. 
Ой, як я схочу, та й перескочу. 
Туркитатари нас доганяли коло Дунаю. 
За нами кулі, як бджоли гули. 
За нами шаблі всю землю врили. 
Не вмочив же я ні стременечка, 
ні сіделечка. 
Ни стременечка, ани молодця на йменя 

Василька. 
В городку зілля – в хлопця весілля. 
Ой ти прийди д’нам та й подякуй нам, 
як колядничкам, як полазничкам. 
Щасливі свята, многая літа 
   [1, арк. 343–344]. 

Підвіконна колядка до всієї родини із 
с. Янківці Ліського повіту (нині – територія 
Польщі):

Прийшлисми д’ дому веселойкому, 
дай Боже!

Дай же вам Боже щастя, здоровля в 
тім домі.

Майте на дворі річниї гості, дай Боже!
Дайже вам Боже щастя, здоровля в 

тім домі.
Ци ся кажете повеселити, дай Боже!
Дай же вам Боже щастя, здоровля в 

тім домі.
Річниї гості, колядникови, 

полазничкови, дай Боже!
Дай же вам Боже щастя, здоровля в тім 

домі... [32].

За нашими спостереженнями, у с. Ялин
кувате Сколівського району Львівської об
ласті у 2007 році, а також у с. Подобовець 
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Розвідки та матеріали

Міжгірського району Закарпатської області 
у 2012 році ранок Різдва був досить буден
ним – господарі без гостей снідали, «полазни
ки» не приходили взагалі. Ніхто не відстежу
вав, хто ж першим переступав у цей день поріг 
хати. Зважаючи на те, що це два різні випадки 
у двох окремих хатах, не будемо передчасно 
робити висновок, що традиція «полазника» 
зникає на Бойківщині зовсім. 

Отже, щодо трансформації форми та 
змісту обряду «полазника» на Бойківщині 
від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. має
мо зазначити, що із середини ХХ ст. зник 
звичай заводити в хату домашню тварину за 
«полазника». Це фіксують всі опитані нами 
інформатори. Ті з них, хто пам’ятає про та

кий звичай, не можуть сказати, навіщо він 
виконувався, тобто мотивація його втраче
на. На Введення бойки намагаються взагалі 
не ходити в гості, щоб не стати мимовільною 
причиною негараздів своїх сусідів. Натомість 
актуальним залишається відстежити, хто 
(жінка чи чоловік) першим зайде до хати на 
Різдво та Старий Новий рік. Особливу по
пулярність мають маленькі хлопчики, яких 
люди спеціально запрошують прийти до хати 
рано на свято і обдаровують їх так само, як 
дітейколядників. Для деяких селян Бойків
щини в наш час важливим є те, щоб «полаз
ник» був наділений високими моральними 
якостями, що мають шляхом магії подібності 
передатися і господарям хати.
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ІМАГОЛОГІЇ

Олексій Дєдуш

УДК  316.347

У статті здійснено спробу дослідити та проаналізувати зв’язки національної ідентичності з імагологією як нау
кою про образи. Розглянуто вплив імагології на дослідження етносу та нації в етнологічній науці. 

Ключові слова: імагологія, національна ідентичність, стереотипи, образи, теорія нації.

В статье сделана попытка исследовать и проанализировать связи национальной идентичности с имагологией 
как наукой об образах. Рассмотрено влияние имагологии на исследования этноса и нации в этнологической науке. 

Ключевые слова: имагология, национальная идентичность, стереотипы, образы, теория нации.

The article is an attempt to research and analyze a connection between national identity and the imagology as a science 
about images. An impact of imagology on the investigation of ethnos and nation in ethnology is considered.

Keywords: imagology, national identity, stereotypes, images, theory of nation.

Ідентичність як категорія людського бут
тя та свідомості, безперечно, тісно пов’язана 
з образним мисленням, що займає левову 
частку всіх мислиннєвих процесів. Націо
нальна ідентичність – це комплекс уявлень 
про власну націю та її зв’язки з подібними 
формаціями. Образи інших етнічних спіль
нот і націй часто детермінують відносини із 
цими утвореннями. Механізми формування 
таких образів вивчає наукова дисципліна 
імагологія (з латин. imago – «образ») [17]. 
Імагологія є важливою завдяки використан
ню образів у системі інформаційних воєн та 
пропаганди, які активно застосовуються в 
міждержавних відносинах, схиляючи сус
пільну думку до потрібного ставлення до пев
ної нації, результатом чого може стати ідейне 
оформлення casus belli [14]. Ми спробуємо 
з’ясувати міждисциплінарні зв’язки етнології 
та імагології через призму дослідження на
ціональної ідентичності. 

Попри загальне розуміння поняття «імаго
логія» його визначення можуть різнитися за 
формою залежно від міждисциплінарного 
вжитку. Наприклад, К. Логвиненко розгля
дає імагологію як міждисциплінарний напрям, 
який «здійснює вивчення культурної експансії 
та геополітичного інформаційного протиборст
ва еліт на стику не тільки соціальної та істо

ричної психології, але й культурології, етноло
гії, конфліктології та інших наук» [8, с. 1]. Під 
культурною експансією автор розуміє перебу
дову «соціального простору країн через послі
довне нав’язування економічних, політичних та 
культурних цінностей активною (агресивною) 
стороною» [8, с. 1]. 

Загалом імагологічні підходи полягають 
у членуванні образів в архетипові діади: 
свій / чужий, свій / інший. Вони не стабіль
ні, а мінливі в процесі історичного розвитку. 
Посиленню опозиційності в цих діадах най
частіше сприяє політизація певних явищ. 
Наприклад, уведення в політичне поле «чу
жих» явищ гарантує появу ксенофобії чи 
іншої форми нетерпимості, що може при
носити політичні дивіденди зацікавленим 
силам [1, c. 189]. Проте дослідник І. Куций 
вважає факт існування образів нетерпимос
ті рефлексією первісних захисних механізмів 
людини, а саме – інстинкту самозбереження 
[7, c. 241]. Варто додати, що під самозбере
женням у цьому випадку мається на увазі 
саме збереження власної ідентичності, осо
бливо за наявності домінантної чи культурно 
агресивної групи [9].

Ідентифікація індивіда на рівні етнічнос
ті, зокрема національності, завжди тісно 
пов’язана з політичними процесами. Наприк
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лад, для зміни ставлення власних громадян 
до певної держави недостатньо висвітлювати 
в потрібному інформаційному ракурсі її владу 
чи політичні події, важливо вживати комп
лексних заходів з демонстрування особли
востей певної нації, культурноментальних 
характеристик її титульного етносу. Проте в 
імагологічному напрямі поширена думка, що 
для всестороннього й об’єктивного розуміння 
категорії образу дослідники мають уникати 
оцінювання її достовірності та критики [4]. 
Оціночні судження стосовно до таких чут
ливих до кон’юнктури категорій, як образи, 
сприятимуть появі надбудов стереотипів над 
досліджуваними стереотипами, що значно 
ускладнить їх розуміння й можливість при
кладного застосування цих знань для вирі
шення низки питань міжнаціональних та со
ціальних відносин.

Діада своє / чуже не може існувати поза 
категорією ідентичності «Я», яка розпада
ється на плеяду колективних ідентичностей, 
на кшталт національних, соціальних, родових 
тощо [1, c. 190]. Кожна із цих ідентичностей 
впливає на формування загального ставлен
ня індивіда до образу «чужого». Зазвичай ці 
процеси оформлюються у вигляді продуку
вання стереотипів, але це не означає, що вони 
повністю суб’єктивні та віддалені від реально
го стану речей. Потрібно глибше розглянути 
явище стереотипів, яке постійно супроводжує 
людське мислення.

Термін «стереотип» уведено до наукового 
обігу Волтером Ліппманном у праці «Public 
Opinion» (1922). На його думку, стерео
тип – це упорядковані схематичні детермі
новані культурою «картини світу» [19] у 
свідомості людини, які полегшують  зусилля 
при інтелектуальному сприйнятті складних 
соціальних об’єктів і захищають ціннісні 
позиції і права [3, c. 14]. Загалом стереоти
пи, як і похідні від них образи, виконують 
важливі функції: вони здійснюють відбір і 
структуризацію отриманої інформації. Їхнє 
значення зростає в періоди криз, оскільки 
тоді значно збільшується обсяг незвичної 

та неочікуваної інформації і, як результат, 
скорочуються можливості її раціонально
го осмислення. Стереотип як категорія ко
релює з поняттям «досвід», адже за умови 
відносної досвідченості індивіда чи групи 
досвід та інтелект здійснюють верифікацію 
стереотипів і наближають їх до об’єктивних 
показників [5, c. 87–88]. В іншому випадку 
стереотипи відтворюватимуться й поширю
ватимуться в незмінному вигляді, що часто 
дає вкрай негативні результати через розпо
всюдження викривлених чи застарілих да
них про будьяке явище, а зацікавлені сто
рони в будьякому разі скористаються ними 
у власних цілях. 

У зв’язку з цим дослідник В. Хорєв од
нією з головних функцій стереотипів визна
чає саме переконання, бо інформаційний кон
денсат стереотипу легше передається одне 
одному і навіть з покоління в покоління [15, 
c. 17]. Більшість людей сприймають стерео
тип не суто як пласт інформації, а як емоційну 
оцінку закладених у нього даних, що виража
ється або позитивним, або негативним став
ленням [11, c. 11], і це є джерелом небажаних 
спрощень. Часто розповсюдженню стерео
типів сприяють інтелектуальні продукти –  
література, кінематограф, інші твори мисте
цтва тощо [10; 13]. Засоби масової інформації 
є специфічними інформаційними інструмен
тами, які можуть поширювати стереотипи не
свідомо (брак інформації, її недостатня пере
вірка, непрофесійність журналістів) та свідомо 
(пропаганда держави, відстоювання інтересів 
власників приватних ЗМІ). Нав’язування 
стереотипів зверху, тобто владними інститу
тами, не завжди має успіх, якщо коріння сте
реотипів не існує у свідомості громадян три
валий час, тому навіть найбільш неправдиві 
стереотипи мають у своїй структурі повністю 
об’єктивний пласт інформації, який повинен 
апелювати до його безпосередніх майбутніх 
носіїв. Слід зазначити, що не всі представни
ки школи імагології визнають термін «стерео
тип», замінюючи його словами «імаготип» чи 
«імаготипова система» [16].
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Хоча розвиток імагології тісно пов’язаний 
з лінгвістикою та філософією, проте свій по
чаток вона бере з етнографічних досліджень 
Я. Грімма, який провів паралелі етнолінгвіс
тики з історією літератури [12]. Вже згодом 
дослідники колоніалізму та постколоніа
лізму звернулися до імагології як зручної 
методо логічної бази для вивчення етноцен
тристських доктрин, оскільки її підходи мо
жуть розглядати етноцентризм з позицій і 
«свого», і «чужого».

В українській науці проблеми імагології 
вперше були порушені М. Костомаровим та 
В. Антоновичем [7, c. 241], які створили власні 
фундаментальні дослідження, у яких описали 
відмінності менталітету й ідентичності росіян, 
поляків та українців. Дві перші нації намага
лися класифікувати українців як «зіпсовану 
частину свого народу» (образ малоросіянина 
в Російській імперії та східного мазовянина 
для поляка). Певною мірою цієї теми у своїх 
дослідженнях торкалися й П. Куліш, М. Дра
гоманов, А. Кримський, І. Франко. Хоча 
власне імагологічний напрям у вітчизняній на
уці був започаткований дослідником літерату
ри Д. Наливайком та етнопсихологом В. Яні
вом [7, c. 243].

Етнологічну науку цікавлять насампе
ред етнічні стереотипи, оскільки тут задіяні 
спроби індивіда оцінювати чи переоцінювати 
інші етноси або нації з позицій власної куль
тури, уявлень, прийнятих у його оточенні. 
Загалом такі стереотипи є відносно новим 
явищем, оскільки раніше їхнє місце посіда
ли релігійні стереотипи й відповідні іденти
тети: «безбожники» «язичники», «бусурма
ни», «іновірці» тощо [14]. Етнічні стереотипи 
умовно поділяють на дві великі групи: пер
винні та вторинні. Первинні етнічні стерео
типи можна охарактеризувати як отримані 
від власного оточення, яке мало опосередко
вані чи безпосередні контакти з певним етно
сом. Вторинні –  це стереотипи сформовані 
на основі власних вражень та досвіду безпо
середнього контактування з певними етніч
ними спільнотами. Між цими двома групами 

можуть відбуватися різноманітні процеси: 
спростування, зміцнення деяких стереоти
пів, поява нових стереотипізованих уявлень, 
які можуть згодом як первинні передаватися 
іншим [6]. 

Дослідник В. Хорєв уточнює, що імаго
логічні підходи розглядають свій головний 
об’єкт – стереотип – як довготривалий сус
пільноісторичний міф, який підлаштовуєть
ся до уподобань певної групи в межах одного 
соціуму. Таким чином, можна спостерігати 
амбівалентне ставлення до одного етносу в 
ме жах однієї держави – або дуже погане, на 
кшталт представника «національної мафії» 
чи, навпаки, носія національної мудрості, 
древніх знань тощо [15]. 

Етнологія та імагологія також міждисцип
лінарно поєднані в проблематиці етнічних 
(національних) експектацій. Самі експектації 
не є конкретним рівнем очікувань певної по
ведінки представника окремого етносу, а саме 
образом, що його вибудував носій цих очіку
вань у власній свідомості. Загалом явище 
експектацій тісно пов’язане зі стереотипами, 
бо вони є джерелом інформації для прогнос
тичного моделювання ймовірної поведінки 
представника іншого етносу. Однак попри це 
експектації та породжені ними образи не ма
ють притаманної стереотипам категоричності, 
оскільки тут свою роль відіграють сподіван
ня на спільність загальнолюдських ціннос
тей, що може згладжувати упередження чи, 
навпаки, руйнувати стереотипи вже в процесі 
комунікації. Дослідження імагологією етніч
них стереотипів і експектацій фактично від
носить її дані до компаративістських студій в 
етнології та теорії нації [18]. 

Національна ідентичність під час звернен
ня до свідомості свого носія завжди апелює до 
образів та стереотипів. Образи національної 
ідентичності можуть стосуватися матеріаль
них явищ, наприклад, національної кухні чи 
одягу, а також абстрактних (духовна культу
ра, емоційний зв’язок з рідною країною). Об
рази національної ідентичності дають змогу 
зрозуміти структурну будову цього феномену 
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та визначити пріоритетність елементів у сві
домості представників певної нації. Пріори
тетність образів та елементів національної 
ідентичності дає уявлення про її стан, тен
денції, історію розвитку, таким чином, можна 
виробити механізми її корегування в кризові 
моменти. Оскільки імагологія намагається 
уникати критики й оцінок досліджуваних 
явищ та їхніх елементів [2, c. 55], такий підхід 
стає особливо цінним для розуміння всієї сис
теми національної ідентичності. Дослідники 
позбуваються спокуси поділяти елементи на 
значимі та малозначимі, негативні й позитив
ні, порушуючи розуміння внутрішньосистем
них зв’язків і взаємозалежностей. Хоча наука 
вітає використання методу абстрагування, 
проте абстрактні й суспільно важливі явища, 
від яких безпосередньо залежить розвиток 
нації та держави, потребують усестороннього 
дослідження, особливо в кризові періоди іс
торії власної держави. 

Отже, підходи імагології дозволяють по
новому поглянути на складні явища, пов’язані 
з людською свідомістю та мисленням, зокрема 
на національну ідентичність. Певні труднощі в 
науковців викликає імагологічний безкритич
ний розгляд досліджуваних явищ, оскільки в 
такому випадку результати набувають суто 
описового характеру. З іншого боку, вико
ристання цих підходів дає змогу накопичити 
цілісний масив даних, які можуть бути ви
користані фахівцями з проблем національної 
ідентичності, піддавши їх критичному ана
лізу. Інші труднощі можуть виникати під час 
роботи з образами, які є вкрай суб’єктивними 
та індивідуальними структурами свідомості 
і, таким чином, фіксують у собі інформацію, 
дуже тісно прив’язану до культурносоціаль
ної кон’юнктури, і можуть стати лише джере
лом ретроспективного погляду на національну 
ідентичність, а не на тенденції та перспективи 
її розвитку.
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ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛО КОРОПСЬКОГО ПОДЕСЕННЯ
(кінець ХІХ – початок ХХІ століття)

Аліна Ярова 

УДК  728.6(477.51)“18/20”

У статті досліджено традиційне житло Коропського району Чернігівської області. Здійснено спробу реконструк
ції зовнішнього вигляду традиційного житла та воріт двору, що були типовими для побуту населення Коропського 
району наприкінці ХІХ ст. 

Викладено результати етнографічних розвідок з питання традиційного хатнього інтер’єру середини ХХ –  
початку ХХІ ст. Розглянуто місце традиційних елементів житлового начиння українців (таких як скриня, вішак 
тощо) у системі сучасного внутрішнього влаштування житла, притаманного мешканцям досліджуваної території. 

Проаналізовано деякі особливості забудови садиби та конструктивні риси малих архітектурних форм (хвіртки, 
воріт та огорожі).

Ключові слова: житло, двір, ворота, піч, покрівельні матеріали, призьба, фундамент, лигурі, козирьок, зруб.

В статье исследовано традиционное жилье Коропского района Черниговской области. Предпринята попытка 
реконструкции внешнего вида традиционного жилья и ворот двора, типичных для быта населения Коропского ра
йона в конце ХІХ в. 

Изложены результаты этнографических разведок по вопросу традиционного домашнего интерьера середины 
ХХ – начала ХХІ в. Рассмотрено место традиционных элементов убранства жилища украинцев (таких как 
«скрыня», вешалка и т. п.) в системе современного внутреннего обустройства жилья, характерного для жителей 
исследуемой территории. 

Проанализировано некоторые особенности застройки усадьбы и конструктивные черты малых архитектурных 
форм (калитки, ворот и ограждения).

Ключевые слова: жилье, двор, ворота, печь, кровельные материалы, завалинка, фундамент, «лыгури», козырек, сруб.

The article examines traditional abodes of Korop district in Chernihiv Region. It attempts to reconstruct the outward 
appearance of conventional dwellings and courtyards’ gates, which were typical of the mode of life of the then populace of present 
Korop District in the late XIXth century. The authoress submits the results of ethnographic studies on the traditional hut 
interior in the midXXth to early XXIst centuries. There is considered a place of traditional elements of housing utensils of the 
Ukrainians [such as skrynya (chest), vishak (coat hanger), etc.] in the system of modern internal abode arrangement, intrinsic 
to inhabitants of the area under study. There is also an analysis of some peculiarities of farmstead building and constructional 
features of small architectural forms (wickets, gates, and fences).

Keywords: abode, courtyard, gate, stove, roofing materials, pryzba (mound of earth along the outer walls of a peasant’s 
house), foundation, lyhuri, canopy.

Окремої праці, присвяченої питанню 
традиційної архітектури Коропщини, на
разі не існує. Деякі відомості знаходимо 
в дослідженнях традиційної архітектури 
Ліво бережного Полісся, приміром, у науко
вих працях П. Чубинського, А. Данилюка, 
В. Самойловича, П. Юрченка, Т. Косміної, 
Р. Радовича та ін. Інформація про традицій
ні житла розглядуваних населених пунктів 
(зокрема матеріали досліджень с. Розльо
ти Коропського рну) подана в публікації 
О. Бондаря та О. Веремейчик, присвяченій 
археологічним та етнологічним досліджен
ням території Мезинського національного 
природного парку [1].

Коропський район, утворений 1923 року, 
розташований у північносхідній частині 
Чернігівської області, на сході межує із Сум
ською областю [11, c. 709]. За плануван
ням традиційного житла район належать до 
північноукраїнсь кого типу східного підтипу 
(за Т. Косміною) [10]. Мешканці Коропщини 
поділяють район на дві частини, котрі, за їх
німи словами, мають багато відмінних рис, – 
Подесення, до якого зараховують населені 
пункти, розміщені над Десною, та Задесен-
ня – населені пункти, що знаходяться в ниж
ній течії річки. 

Природнокліматичні умови досліджува
ної місцевості в ХІХ ст. характеризувалися 
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досить значною кількістю боліт, наявністю 
великої річки Десна. Північній частині ра
йону притаманний нерівний ландшафт, на
явність відносно високих пагорбів і великої 
кількості лісів, що вплинуло на особливості 
конструкції житла й доступність певних буді
вельних матеріалів. 

Фундаменту, в сучасному розумінні цього 
слова, до середини ХХ ст. не використовува
ли. Традиції будувати домівку безпосередньо 
на землі також не було. Більшість жител до
сліджуваної території зведено на пнях (стов
пах, стоянах). Для цього в кутах майбутнього 
будинку в землю вкопували товсті стовпи (що 
їх місцеві мешканці називають лигурями), на 
які клали перший вінець споруди – підва-
лини [2, с. 102]. За свідченнями мешканки 
с. Деснянсь ке Марії Луківни, стовпів було 
вісім, по периметру житла. Така традиція бу
дування, можливо, пояснюється необхідністю 
вирівняти рівень для підвалин майбутнього 
житла та небажанням класти перший вінець на 
землю, яка, враховуючи значну заболоченість, 
характерну для Північної Чернігівщини, та 
близьке розташування р. Десна, була досить 
вологою.

Простір між землею та підлогою сіней і ко
мори залишався порожнім, відповідно підлога 
в сінях і коморі була дерев’яна. 

Після Другої світової війни традиція бу
дування хат на лигурях залишилася, але 
дерев’яні стовпчики почали замінювати це
гляними. Простір між ними по периметру 
закладали цеглою, таким чином формувався 
фундамент. Деякі мешканці, як і у випадку 
будування хати на дерев’яних стовпах, досі 
використовують простір під сіньми як місце, 
де можуть пастися кури. Для цього у фунда
менті роблять невеличкі дверцята (або зали
шають отвори), через які птахи можуть по
трапити під нежилу частину хати. 

Навколо житлової частини дому до середи
ни ХХ ст. влаштовували глиняну призьбу, а в 
хаті робили глиняну підлогу, яку, за словами 
респондентів, треба було підмазувати раз на 
тиждень. 

За розповіддю мешканки с. Мезин Наталії 
Петрівни Сірої, глиняну підлогу на дерев’яну 
почали змінювати після війни. У новій хаті 
Марії Луківни (с. Деснянське), що була збудо
вана вже в 1960х роках, також була долівка, 
а на дерев’яну підлогу її замінили пізніше – 
у 1970х роках. 

Більшість будинків селян мають зрубну 
конструкцію, деякі новіші хати побудовані з 
цегли. Жител повністю каркасностовпової 
конструкції на території досліджуваного райо
ну не виявлено. Про те, що таку конструкцію 
в житловому будівництві не використовували, 
повідомили й опитані мешканці.

На початку ХХ ст. набув поширення чис-
тий зруб, без остачі, з грубо тесаних колод, 
тип замка – ластівчин хвіст. 

Застосування дерева як основного матері
алу зумовило планування будинку, оскільки 
дов жина стін житлового приміщення без
посередньо залежала від довжини колод. 
З’єднання окремих колод уздовж вінців мож
ливе, але використовували його рідко, оскіль
ки це ускладнювало будівництво, до того ж 
вінець ставав менш надійним. 

Для підвищення теплотехнічних власти
востей дому шви між колодами закладали гли
ною та мохом [9, с. 14]. 

Житлам кінця ХІХ – початку ХХ ст. при
таманна простота й доволі примітивне плану
вання, хоча заможніше населення будувало 
житло ускладненого планування. Простота 
пояснюється намаганням людей спростити 
будівництво стін і даху, оскільки ускладнення 
плану вимагає й ускладнення форми даху – 
для критих соломою будинків надійне водовід
ведення може бути тільки при простій формі. 
Сільське житло, як правило, у плані має виг
ляд прямокутника [9, с. 8].

Типовим для України в ХІХ ст. був будинок 
з одним житловим приміщенням. Найархаїч
нішим його різновидом є однокамерне, що на
прикінці ХІХ ст. траплялося вже рідко. Такий 
тип житла серед східних слов’ян відомий за ар
хеологічним матеріалом VIII–XI ст. Дослідник 
П. Чубинський стверджував, що на початку 
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Трибуна молодого дослідника

Іл. 2. Хата з прибудованим підсобним приміщенням.  
с. Деснянське Коропського р-ну Чернігівської обл. Середина ХХ ст.  Світлина А. Ярової

Іл. 1. Ключ та замок. с. Деснянське 
Коропського р-ну Чернігівської обл.  

Світлини А. Ярової

Іл. 3. Ворота й хвіртка під козирьком. с. Мезин Коропського р-ну Чернігівської обл. 
Середина ХХ ст. Світлина А. Ярової
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ІДеснянське КоропськогоІДеснянське КоропськогоІММ
Іл. МІл. 2. Хата зМ2. Хата з прибудованим підсобним приміщенням. Мприбудованим підсобним приміщенням. 
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Іл. 6. Житловий будинок.  
с. Деснянське 
Коропського р-ну 
Чернігівської обл.  
Середина ХХ ст.  
Світлина з експозиції музею 
Мезинського національного 
природного парку

Іл. 7. Хата. с. Мезин Коропського р-ну Чернігівської обл. 1977 р. Світлина з експозиції  
Мезинського народного археологічного науково-дослідного музею

Іл. 5. Хата на стовпах,  
з призьбою. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 

Реконструкція А. Ярової

Іл. 4. Ворота під козирьком. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
Реконструкція А. Ярової
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Трибуна молодого дослідника

ХХ ст. на території Чернігівщини таких одно
камерних жител було 5,9 % [9, с. 8, 9].

У ХІХ – на початку ХХ ст. поряд з одно
камерним було розповсюдженим і двокамерне 
житло. Сіни такої споруди, найімовірніше, є ре
зультатом еволюції конструкції навісу [9, с. 9].

Двокамерне житло в с. Розльоти 2015 року 
досліджували науковий співробітник Чер
нігівського обласного історичного музею 
ім. В. В. Тарновського О. Бондар та викладач і 
науковий співробітник Інституту історії, етно
логії та правознавства ім. О. М. Лазаревсь
кого О. Веремейчик. Одна з досліджених 
ними споруд – двокамерна, зрубної конструк
ції. Показово, що сіни прибудовані, каркасно 
стовпової конструкції, мають два входи і, 
можливо, будувалися пізніше житлового при
міщення. Зсередини й ззовні конструкція хати 
підтримується стовпчиками завтовшки 0,1–
0,2 м. Розмір кімнати – 4,6 м × 5 м, сіней – 
5,5 м × 2,5 м [1, с. 13, 15–16].

Трикамерний тип став популярним по всій 
території України наприкінці ХІХ – на почат
ку ХХ ст. Хата мала план сіни + комора + 
житло. Існувало два його варіанти. Пер
ший – з коморю, утвореною за допомогою 
відокремлення від сіней у поздовжньому нап
рямку, другий – у поперечному [9, с. 10].

Таким було житло Галини Якимівни Голо
вій (с. Деснянське), яка під час інтерв’ювання 
наголошувала на тому, що обов’язковими 
складовими хати були сіни (у Мезині їх нази
вають сінци або сєнци) та комора. Залишки 
трикамерного жила було досліджено також у 
с. Розльоти. Шви між колодами в сінях до
бре замазані глиною. Перше приміщення із 
сіньми розділене на дві частини – 4,5 м × 2 м 
та 4,5 м × 3 м, розмір житлової кімнати – 
4,5 м × 5 м [1, с. 13].

Наприкінці ХІХ – у першій половині 
ХХ ст. набули поширення хати з двома жит
ловими кімнатами. Одним з варіантів такого 
планування була хата через сіни. Таке пла
нування мав будинок жительки с. Деснянське 
С. П. Костюченко, зведений у першій полови
ні ХХ ст.

У хаті через сіни житлові приміщення роз
міщуються з обох боків від сіней, як правило, 
одна кімната трохи більша за розміром, дру
га – менша. Житло з таким плануванням було 
популярним у західних районах лісостепу, на 
Поділлі, частково в південних районах Укра
їни [9, с. 11].

Дах у житлах на досліджуваній території 
переважно чотирисхилий, типовий для Укра
їни [2, с. 103]. Усі обстежені будинки, зведені 
в першій половині ХХ ст., були вкриті соло
мою. Використання соломи як покрівельного 
матеріалу відоме на території сучасної Україні, 
починаючи з XVI ст. Нею спочатку крили гос
подарські споруди, а з XVIII ст. застосовують 
для будівництва хат [3, с. 22]. У ХІХ ст. чо
тирисхилий (вальмовий) дах, покритий соло
мою, набув розповсюдження по всій території 
України [3, с. 29]. 

Про покриття соломою дахів згадували всі 
опитані респонденти, такі житла можна побачи
ти на старих світлинах, що зберігаються в музе
ях Коропщини (іл. 6, 7). Зверху солому на даху 
закріпляли за допомогою жердин [2, с. 103]. 

За спогадами Г. Я. Головій (с. Деснянське), 
солом’яні дахи почали замінювати після війни, 
спочатку замість них клали черепицю, потім 
крили залізом. Зараз дахи шиферні чи залізні. 

Українська традиційна хата мала не мен
ше трьох вікон: два – навпроти печі, третє –  
навпроти столу, та інколи маленьке в стіні 
біля печі [10, с. 21]. Однак кількість вікон мо
гла варіюватися. Так, у двокамерному житлі в 
с. Розльоти їх було чотири – два на фасадній 
стіні, одне на покутній і одне на задній до
вгій стіні хати [1, с. 17]. У більшості дослі
джуваних будинків у вікнах стоїть по п’ять 
шибок – чотири менших прямокутної форми 
і одна більша.

Двері на території Полісся здебільшого 
одностулкові, з тонкими простими одвірка
ми [6, с. 20].

Ззовні хати, за словами Софії Петрівни 
Костюченко, білили. Винятком були сіни, які 
переважно залишалися небіленими. Водночас 
стіни в селах Деснянка та Мезин не штука
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турили, а лише промазували шви та білили 
(іл. 2). У с. Розльоти трапляються обидва ва
ріанти: так, описане вище двокамерне житло 
мало білені стіни, а трикамерне з того самого 
села обшите дранкою та замазане глиною, піс
ля чого побілене. У с. Оболоння переважають 
не мазані глиною хати, але трапляються, хоч 
і в меншій кількості, і оббиті дранкою житла, 
замазані глиною. 

Оздоблення житла Полісся було дуже 
стриманим. Воно не мало значної кількості 
декоративних елементів. Певне декоративне 
призначення мали вікна та лиштва [9, с. 19]. 
Віконниць на території досліджуваних сіл не 
знайдено, різьблена лиштва трапляється та
кож рідко. Зокрема, її можна побачити на де
яких житлах с. Оболоння. Лиштва здебільшо
го мала вигляд гладеньких нешироких дощок. 
Їх та рами часто фарбували у світлі тони, що 
гармонічно виглядало на тлі стін (рами й лишт
ва одного вікна могли бути різного кольору для 
надання вікну контрасту).

Привертає увагу використання деякими 
мешканцями архаїчного типу замка для две
рей – їх зачиняють за допомогою клямки із 
зубцями і довгого ключа (іл. 1). Такий замок 
ще донедавна побутував на більшій території 
Чернігівщини. Ще 1899 року замок із засув
ками й зазубринами згадуваав М. Могиль
ченко в статті «Будівля на Чернігівщині», до
сліджуючи село Полошки (нині належать до 
Сумської обл.). У праці автор детально описав 
механізм роботи замка та особливості кон
струкції [7, с. 90].

Зсередини хати білили. Біленими є, або 
ж були раніше, усі досліджені житла району. 
Шпалери почали використовувати не так дав
но (у хаті Марії Луківни в селі Деснянське 
ними поклеїли стіни в 1980х рр.). Стелю та 
сволок також білили. 

Інтер’єр мав типові, спільні для різних регіо
нів країни риси. Різьблення у внутрішньому 
оздобленні майже не було. Важливе значення 
мали, як і нині, вишиті речі – рушники, по
душки. Інтер’єр сучасних хат зберіг традиційні 
елементи та розташування хатнього начиння, 

щоправда, з’явилися й нові предмети – теле
фон, телевізор, сервант, м’які меблі. Деякі тра
диційні речі в інтер’єрі змінюють свої функції 
та розміщення в хатньому просторі.

Скрині виконують функції шухляди або 
навіть місця для зберігання круп. Втративши 
своє первинне призначення – зберігання по
сагу дівчини, змінилося й розміщення – час
то їх переносять до комори, у сіни, на веранду 
(засклений ґанок, прибудований у другій по
ловині ХХ ст.). Досліджені в районі скрині 
здебільшого фарбовані, без різьблення.

Лави, що традиційно розміщувалися під 
вікнами, зараз або взагалі прибирають з осе
лі, або виносять на менш помітне місце – на 
веранду, у сіни, комору. Хоча інколи вони за
лишаються на своєму традиційному місці і ви
користовуються поряд з новішими меблями. 
У с. Мезин розповсюджені лави з дерев’яною 
спинкою, мешканці називають їх або просто 
лавою, або диваном.

Головне місце в домі традиційно посідала 
піч (слово «піч» має давньослов’янське похо
дження [3, с. 90]). Розвинулася вона від від
критого вогнища [10, с. 20]. На території Чер
нігівщини використовували піч лівобережного 
типу, яка розміщувалася здебільшого ліворуч 
від вхідних дверей. Традиційна піч була по
вернена челюстями до фасадної стіни. Таке 
розташування утвердилося на території Ліво
бережної України ще за часів Київської Русі та 
домінувало в ХІХ–ХХ ст. [1, с. 16]. 

Від печі до стіни встановлювали полик – 
дерев’яний настил, який слугував спальним 
місцем.

Традиції влаштування валькира не за
фіксовано. Однак від печі до стіни натягува
ли ширму, за котрою утворювалося невелике 
приміщення, де на полику відпочивали старші 
члени родини. 

Біля печі підвішували дерев’яний вішак. 
Такий зберігся в хаті Устини Подоляко (пер
ша половина ХХ ст.). За словами власників 
житла, таке розміщення було дуже зручним – 
прийшовши з вулиці, людина вішала одяг біля 
печі, де він прогрівався і просушувався.
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Окрім печі, для опалення використовували 
й грубу. Зокрема, таку систему опалення мало 
житло С. П. Костюченко (с. Деснянське). Одна 
кімната обігрівалася піччю, друга – грубою. 

По діагоналі від печі робили божник – по
личка з іконами. Ікон ставили небагато. У хаті 
Марії Луківни (с. Деснянське) на божнику ви
ставлені ікона з Божою Матір’ю і Немовлям та 
ікона з Ісусом. За словами респондентки, ве
ликих іконостасів не роблять, часто розміщу
ють по дві ікони. Божник традиційно прикра
шають рушниками. Якщо в хаті кілька кімнат, 
то божники можуть бути в кожній з них.

Стіл переважно стоїть біля вікон, залиша
ючись, таким чином, на традиційному місці. 
Таке його розташування економить простір у 
приміщенні  та зумовлює природне освітлення 
біля нього.

Традиції будувати житла толокою, за сло
вами опитаних селян, у дослідженому регіоні 
нема. За розповідями мешканців Коропщини, 
хату будували майстри, які «сиділи в кожному 
куту». Г. Я. Головій пояснювала, що толокою 
робили лише житло із саману.

У с. Деснянське деякі мешканці під час 
зведення хліва клали в кутках монетку – для 
добробуту в господарстві. Подібна традиція – 
закладання монет під час будівництва в кути 
хати, за словами Н. П. Сірої, подекуди побу
тує й у Мезині.

Ворота в давнину мали оборонну функцію. 
Цікавою особливістю досліджуваних сіл є 
будування над огорожею та воротами чотири
схилого даху, що його мешканці називають 
козирьок. Зараз його покривають деревом, 
а раніше, за словами наукового співробітника 
Мезинського національного природного пар
ку, історика Лариси Подоляко, крили соло
мою. Про те, що криті соломою козирки були 
розповсюджені в Деснянському, повідомила й 
мешканка села С. П. Костюченко.  За її сло
вами, вони були й у неї у дворі, але згоріли під 
час Другої світової війни. Зараз козирки над 
воротами її двору дерев’яні. Про наявність 
критих соломою козирків у Мезині повідо
мляє й мешканка села Н. П. Сіра. 

Традицію зведення таких конструкцій за
фіксовано і в інших населених пунктах райо
ну – зокрема в смт Короп, селах Верба і Ра
дичів. За словами мешканця с. Карильське 
(район Задесення) Р. В. Дикого, такі ворота 
з козирками стояли раніше й у його селі. Вод
ночас жителі с. Оболоння не пам’ятають про 
їх наявність у своєму селі, хоча воно розташо
вується значно ближче до населених пунктів, 
де козирки досі розповсюджені. Можемо при
пустити, що така конструкція захисту воріт і 
хвіртки від опадів була поширена на терито
рії всієї Коропщини, але з часом залишилася 
тільки в північних селах району (іл. 3). Маючи 
фото сучасного вигляду подібних воріт, час
тина з яких збудована ще в середині ХХ ст., 
легко уявити, як вони виглядали наприкінці 
ХІХ ст. в ансамблі садиби (іл. 4).

Дашок робили і над забором, інколи просто 
за допомогою прибитої дошки. 

Ворота та хвіртки мають особливе значен
ня в досліджуваному районі, про що свідчать 
їхня масивність та система захисту від нега
тивної дії природних опадів. Їх встановлюють 
на двох стовпах, з’єднаних угорі поперечним 
бальком, поряд вкопують третій для хвірт
ки [8, с. 23]. Важливе місце система огорожі 
посідала в окружному дворі (дворі замкне
ного типу). 

Замкнений двір утворився з вільної забу
дови і є реакцією на складні природнокліма
тичні умови (велика кількість боліт, опадів). 
Такий двір допомагав компактно розмістити 
всі будівлі садиби і не виходити за межі двору 
в погану погоду [5, с. 230].

Багато дворів дослідженої території ма
ють майже замкнену забудову. Раніше, за 
висновками вчених, більшість дворів мала 
замк нену забудову [2, с. 94]. Тобто госпо
дарчі споруди розташовували по периметру, 
впритул одна до одної.

У деяких північних селах Коропщини, та
ких як Деснянське, Радичів, Мезин, тради
ційно роблять два двори – чистий та для ху
доби. Інколи їх відгороджують один від одного 
високим забором та великими воротами або ж 
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меншою огорожею. В інших частинах району, 
наприклад, у селі Оболоння, розташованому в 
центральній частині Коропського району, та в 
селах Задесення, традиції подвійного двору не 
зафіксовано.

Зважаючи на свідчення респондентів про 
поширені особливості житлобудування в до
сліджуваному регіоні в середині ХХ ст., мож
на реконструювати вигляд типового житла кін
ця ХІХ – початку ХХ ст. (іл. 5). Як і тепер, 
воно було дерев’яним, зрубної конструкції. За 
прик лад беремо розповсюджене трикамерне 
житло сіни + комора + хата. Сіни не біли
ли, на відміну від житлової частини хати (яку 
тільки білили або обмазували глиною і білили). 
У сінях, найімовірніше, робили невелике воло
кове віконце для циркуляції повітря. Будинок 
стоїть на лигурях, ті з них, що розміщені під 
житловою частиною, візуально приховані за 
глинобитною призьбою. Дах такої споруди, 

за численними свідченнями респондентів, 
традиційно є чотирисхилим, вкритий соло
мою. Зразки шибок бачимо на фото першої 
половини ХХ ст. з експозицій Мезинського 
народного археологічного науководослідного 
музею (іл. 6, 7). 

Можна підсумувати, що характерні ознаки 
традиційного житла досліджуваного району є 
поєднанням віковічних традицій, що склали
ся в результаті певних природнокліматичних 
умов, а саме: наявності лісів, боліт, вологого 
клімату. Як наслідок, провідною стала зрубна 
конструкція житла, що мало призьбу та було 
досить невелике за площею.

Певні локальні відмінності, такі як зовніш
нє оздоблення стін, можуть бути як рисою, 
притаманною окремому населеному пункту 
(наприклад, не мазані глиною житла Мезина, 
лиштва та її відсутність в Оболонні та Мези
ні), так і виразником смаків господарів.
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ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В 
ЕТНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКУТТЯ  

(друга половина XIX – початок XX століття)

Лілія Триняк 

УДК  316.344.32(=161.2):39(477.85/.87)

У статті проаналізовано фольклорноетнографічні записи українських учених другої половини XIX – початку 
XX ст. Простежено нагромадження народознавчих записів, зроблених місцевою інтелігенцією, полем діяльності 
яких був збір фольклорноетнографічних матеріалів з Покутського етномасиву. Висвітлено та узагальнено народо
знавчу спадщину українських дослідників, котрі своєю етнографічною діяльністю сприяли поступу у вивченні осо
бливостей культури і побуту населення Покуття.

Ключові слова: Покуття, інтелігенція, етнографічні дослідження.

В статье проанализированы фольклорноэтнографические записи украинских ученых второй половины XIX – 
начала XX ст. Прослежено нагромождение народоведческих записей, сделанных местной интеллигенцией, полем 
деятельности которых был сбор фольклорноэтнографических материалов из Покутского этномасива. Отражено и 
обобщено народоведческое наследие украинских исследователей, которые своей этнографической деятель ностью способ
ствовали значительному продвижению в изучении особенностей культуры и быта населения Покутья.

Ключевые слова: Покутье, интеллигенция, этнографические исследования.

The article analyses the folkloric and ethnographic records of Ukrainian scholars of the mid to late XXth – early 
XXth centuries. It retraces he accumulation of ethnographic recordings carried out by educated locals. It is outlined that the 
sphere of their studies was collecting the folkloric and ethnographic materials from the Pokuttya ethnic area region. There has 
been elucidated and generalized the ethnologic heritage of the Ukrainian researchers, who, with their ethnographic activities, 
have conduced to advance in the field of investigating the peculiarities of culture and way of life of the Pokuttia populace.

Keywords: Pokuttia, intellectuals, ethnographic studies.

Покуття – історикоетнографічний район, 
розташований у рівнинній частині ІваноФран
ківської та Чернівецької областей. Тут ство
рилися своєрідні культура і побут населення, 
характерні для перехідної зони між гірською і 
лісостеповою територіями України. Якщо тра
диційній культурі і побуту карпатських горян 
етнологи постійно приділяли значну увагу, 
то Покуттю – значно меншу. До вивчення 
традиційнопобутової культури цього краю 
в другій половині XIX – на початку XX ст. 
чимало зусиль доклала місцева інтелігенція – 
студенти, учителі, духовенство, юристи. Так, 
в одній зі статей «Зорі Галицької» наголошу
валося, що інтелігенції необхідно ознайомити
ся з життям, звичаями й обрядами місцевого 
населення, щоб краще зрозуміти його потреби 
та відстоювати їх [3, с. 37]. Завдяки старан
ням інтелігенції було досліджено різні аспекти 
традиційної духовної та матеріальної культури 
покутян. Зібрані ними етнографічні матеріали 

збагатили різні наукові розвідки, монографії, 
періодичні видання, а також суттєво поповни
ли етнографічні знання про Покуття.

З огляду на недостатнє висвітлення в су
часній українській етнологічній науці окремих 
історикоетнографічних районів, обрана проб
лема, безперечно, є актуальною. 

Народознавчу спадщину окремих вітчиз
няних учених розглядали у своїх дослідженнях 
П. Арсенич [1; 2], Г. Сокіл [24; 25], Р. Кирчів 
[15; 16] та В. Качкан [14]. Проте узагальненої 
праці, у якій уміщено весь зібраний матеріал 
з Покуття, на сьогодні немає. Враховуючи 
досвід вітчизняних учених, ми ставимо перед 
собою завдання проаналізувати й продемонст
рувати внесок української інтелігенції в етно
графічне дослідження Покуття другої полови
ни XIX – початку XX ст.

Початком етнографічного дослідження По
куття можна вважати 30–40ві роки XIX ст. 
Цей період був пов’язаний з етнографічною ді
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яльністю «Руської трійці». Вони вперше поча
ли «ходити в народ» і займатися збирацькою 
роботою – записувати пісні, казки, оповіді та 
приказки. Першим, хто вирушив в етнографіч
ну мандрівку, був Я. Головацький. Результати 
своїх досліджень він описав у нарисі «Подо
рож по Галицькій та Угорській Русі», що дій
шов до нашого часу у вигляді дев’яти листів. 
З них ми довідуємося, що в 1830–1840 роках 
він відвідав і Покуття. Наукова цінність цих 
записів полягає в тому, що вони мають здебіль
шого характер етнографічних спостережень, 
серед яких знаходимо чимало краєзнавчого 
матеріалу. Побувавши на Покутті, Я. Голо
вацький зробив етнографічні фіксації одягу 
покутських селян. Так, дослідник зауважив, 
що найкращою прикрасою жіночого вбрання 
була червона вовняна крайка. Чоловічий одяг 
улітку складався із солом’яного капелюха, дов
гої до кісточок сорочки, підперезаної ременем. 
Зробив він замітки і про народне харчування 
покутян, наголосивши, що головною поживою 
місцевих селян був кукурудзяний хліб «малай» 
[10, с. 61]. Короткі відомості про традиційний 
одяг селян Покуття знаходимо й у його праці 
«О костюмах или народном убранстве русинов 
или русских в Галиции и СевероВосточной 
Венгрии» (Петроград, 1868). 

У 1878 році Я. Головацький опублікував 
«Народні пісні Галицької та Угорської Русі» у 
чотирьох томах з географічною картою та ма
люнками народного одягу [11]. До збірника уві
йшли численні обрядові пісні, колядки, гаївки, 
думи, які він зібрав під час своїх етнографічних 
подорожей Покуттям. Цікавими є спостере
ження та відомості Я. Головацького стосовно 
етнографічного районування Галичини, які 
заклали наукову основу розробки цієї теми. 
Дослідником була розроблена «Етнографічна 
карта Галичини, ПівнічноСхідної Угорщини 
та Буковини», у якій він до кожного етногра
фічного району подав коротку характеристику. 
З праці простежуємо, що Покуття дослідник 
описав як окремий історикоетнографічний ра
йон. Так, на думку Я. Головацького, «Покут
тям називалась вся дністровська частина між 

річками Чечвой і Дністром та Карпатськими 
горами, у вужчому значенні до Покуття відно
сився тільки Коломийській повіт по м. Кути» 
[11, с. 280–281]. На переконання вченого, на
зва району походить від м. Кутів, тобто «по
Кути», Покуття.

Цікавився Я. Головацький і дохристи
янськими віруваннями, вивчав слов’янську 
міфологію, повір’я та демонологію. На цю 
тему ним було написано розвідку «Викла
ди давньослов’янських легенд, або міфологія, 
укладена Я. Ф. Головацьким». В окремому 
розділі «Свята та ігри язичницькі» народо
знавець описав «юріївський» звичай, що по
бутував на Покутті. Так, за свідченням до
слідника, «на Покутті у день святого Георгія 
(на Юра) вранці кожний господар встромляв 
в осторіг біля воріт свого обійстя високу гілку». 
Я. Головацький пояснював, що цей давній зви
чай на Покутті зберігся ще з часів стародавніх 
слов’ян і був ніби оголошенням весняного свята 
на честь богині Лади [9, с. 85].

В окреслений період народознавчою зби
рацькою діяльністю на теренах Покуття за
ймався вчитель Г. Ількевич. Його записи не 
паспортизовані, відсутні посилання на інфор
маторів та час їх збору. Однак з попередніх 
досліджень українських учених ми можемо 
стверджувати, що етнографічні записи дослід
ника зібрано на Покутті, зокрема в Коломий
ському та Городенківському повітах.

В архіві відділу рукописів ЛННБ 
ім. В. Стефаника зберігається рукопис Г. Іль
кевича Sobranyje Piseń ruskich historycznych  
czrez Mirosława Ilkіewicza, у якому вміще
но пісні, записані в Коломийській окрузі 
1833 року [30]. У збірці близько ста фолькло
ристичних записів. Її цінність полягає в тому, 
що в ній уперше було записано цілу низку 
різножанрових пісень, що побутували на По
кутті. Більшість складають тексти історичних, 
козацьких і гайдамацьких пісень, які належать 
до найдавнішого героїчнопоетичного епо
су українського народу, серед них: «Ой гаю 
ж, мій гаю, зелений розмаю» [30, арк. 10], 
«Над’їхали козаки з обозу» [30, арк. 20], 

http://www.etnolog.org.ua

І
Венгрии» (Петроград, 1868). 

І
Венгрии» (Петроград, 1868). 

році Я. Іроці Я. ГолІГол
«Народні пісні Галицької та Угорської Русі» у І«Народні пісні Галицької та Угорської Русі» у 
чотирьох томах з географічною картою та маІчотирьох томах з географічною картою та ма
люнками народного одягу [11]. До збірника увіІлюнками народного одягу [11]. До збірника уві
йшли численні обрядові пісні, колядки, гаївки, Ійшли численні обрядові пісні, колядки, гаївки, 
думи, які він зібрав під час своїх етнографічних Ідуми, які він зібрав під час своїх етнографічних 

М
Зробив він замітки і про народне харчування 

М
Зробив він замітки і про народне харчування 
покутян, наголосивши, що головною поживою 

М
покутян, наголосивши, що головною поживою 
місцевих селян був кукурудзяний хліб «малай» 

М
місцевих селян був кукурудзяний хліб «малай» 

61]. Короткі відомості про традиційний 

М
61]. Короткі відомості про традиційний 

одяг селян Покуття знаходимо й у його праці 

М
одяг селян Покуття знаходимо й у його праці 

костюмах или народном убранстве русинов Мкостюмах или народном убранстве русинов 
или русских в Галиции и СевероМили русских в Галиции и СевероМВосМВосточной Мточной 
Венгрии» (Петроград, 1868). МВенгрии» (Петроград, 1868). 

овацький опублікував Мовацький опублікував 
«Народні пісні Галицької та Угорської Русі» у М«Народні пісні Галицької та Угорської Русі» у 
чотирьох томах з географічною картою та маМчотирьох томах з географічною картою та ма
люнками народного одягу [11]. До збірника увіМлюнками народного одягу [11]. До збірника уві

паспортизовані, відсутні посилання на інфорМпаспортизовані, відсутні посилання на інфор
Ф

улітку складався із солом’яного капелюха, дов

Ф
улітку складався із солом’яного капелюха, дов

Ф


гої до кісточок сорочки, підперезаної ременем. Фгої до кісточок сорочки, підперезаної ременем. 
Зробив він замітки і про народне харчування ФЗробив він замітки і про народне харчування 
покутян, наголосивши, що головною поживою Фпокутян, наголосивши, що головною поживою 
місцевих селян був кукурудзяний хліб «малай» Фмісцевих селян був кукурудзяний хліб «малай» 

слідника, «на Покутті у день святого Георгія 

Ф
слідника, «на Покутті у день святого Георгія 
(на Юра) вранці кожний господар встромляв 

Ф
(на Юра) вранці кожний господар встромляв 
в осторіг біля воріт свого обійстя високу гілку». 

Ф
в осторіг біля воріт свого обійстя високу гілку». 
Я.

Ф
Я. Головацький пояснював, що цей давній зви

Ф
Головацький пояснював, що цей давній зви

Фчай на Покутті зберігся ще з часів стародавніх Фчай на Покутті зберігся ще з часів стародавніх 
слов’ян і був ніби оголошенням весняного свята Фслов’ян і був ніби оголошенням весняного свята 
на честь богині ЛадиФна честь богині Лади

ВФВ окреслений період народознавчою збиФокреслений період народознавчою зби
рацькою діяльністю на теренах Покуття заФрацькою діяльністю на теренах Покуття за
ймався вчитель Г.Фймався вчитель Г.

Е
Ф.

Е
Ф.

розділі «Свята та ігри язичницькі» народо

Е
розділі «Свята та ігри язичницькі» народо
знавець описав «юріївський» звичай, що по

Е
знавець описав «юріївський» звичай, що по
бутував на Покутті. Так, за свідченням доЕбутував на Покутті. Так, за свідченням до
слідника, «на Покутті у день святого Георгія Еслідника, «на Покутті у день святого Георгія 
(на Юра) вранці кожний господар встромляв Е(на Юра) вранці кожний господар встромляв 
в осторіг біля воріт свого обійстя високу гілку». Ев осторіг біля воріт свого обійстя високу гілку». 

Головацький пояснював, що цей давній звиЕГоловацький пояснював, що цей давній зви
чай на Покутті зберігся ще з часів стародавніх Ечай на Покутті зберігся ще з часів стародавніх 



83

Трибуна молодого дослідника

«Про взяття Варни» [30, арк. 27], «Ой поїхав 
Романонько» [30, арк. 32], «Ой у місті Ост
розі» [30, арк. 40], «Ой виїхав з Гуманя коза
ченько Швачка» [30, арк. 43], «В славнім міс
ті під Хотином», «Вибрався Козубай на войну 
з ляхами» [30, арк. 46]. 

Серед рукописних записів дослідника на
трапляємо й на тексти весільних пісень з 
Коломийської округи. Крім текстів пісень, 
дослідник подав пояснення, під час якого ве
сільного обряду їх виконували [30, арк. 29–
30]. Зауважимо, що Г. Ількевича можна назва
ти й першим збирачем коломийок на Покутті. 
У кінці зошита містяться записи 21 коломийки 
[30, арк. 61]. Також в окремому рукописному 
зошиті записано тексти інших коломийок [19].

Цікавився дослідник і прозовим фольклор
ним жанром. Ним була здійснена велика і про
дуктивна робота щодо збирання покутських 
народних приказок та прислів’їв, результатом 
якої стала збірка «Галицькі приповідки і за
гадки, зібрані Григорієм Ількевичем» [6]. Слід 
зазначити, що ця збірка була однією з перших 
окремих етнографічних видань на західно
українських землях. Великою кількістю при
казок Г. Ількевича збагатив свою збірку «Га
лицькоруських приповідок» І. Франко, але 
упорядник жалкував, що дослідник не зазна
чав місцевість при укладанні збірки [27, с. XI]. 
До збірника І. Франка увійшло близько 1700  
зразків приказок Г. Ількевича, які він позначив 
скорочено «Ільк».

Записував Г. Ількевич і різноманітні народні 
звичаї та забобони. Його розвідки друкували в 
тогочасних періодичних виданнях. Дві з перших 
таких статей було опубліковано у львівському 
часопису «Rozmaitości». Це переважно невеликі 
повідомлення про локальні звичаї календарного 
й сімейнопобутового характеру.

У статті Zabobony w niektórych cyrkułach 
Galicji автор уперше фрагментарно описав 
повір’я і забобони, пов’язані зі святом Юрія, 
зокрема народні обереги від чарівниць, які за
бирали молоко в худоби. Зауважив народні за
ходи для кращого приплоду і доброго розвит ку 
домашніх тварин [29, s. 335]. 

У другій статті Zabobony istnіеjącу między 
ludem prostym w Galicyi Г. Ількевич, окрім 
звичаїв календарного циклу, звернув увагу на 
звичаї сімейнопобутового характеру, зокрема 
перше купання немовляти. Так, зі слів автора, 
під час першого купання, якщо це була дівчин
ка, то батьки давали їй у руку голку з ниткою, 
щоб була доброю господинею, а якщо хлоп
чик – батіг і пару зернят жита і пшениці, щоб 
був добрим господарем [28, s. 217].

Таким чином, під впливом організаційних 
зусиль «Руської трійці» було зібрано первин
ний фонд народознавчих відомостей з теренів 
Покуття. Здебільшого їхня діяльність зводи
лася до фіксації фольклорних зразків і лише 
окремі записи стосувалися духовної культури 
покутян. Завдяки старанням членів товарист
ва було зібрано унікальні фольклористичні 
матеріали, приказки, звичаї, народні обряди, 
зафіксовано перші відомості про матеріальну 
культуру жителів Покуття.

Після широкої народознавчої роботи, яку 
розгорнула в 1830–1840 роках «Руська трій
ця», у вітчизняній етнографічній науці наступ
не десятиріччя характеризується стагнацією 
народознавчих студій. У 50х роках XIX ст. 
в умовах національних утисків етнографічна 
діяльність мала не науковий, а швидше про
світницький характер [3, с. 74]. Водночас 
збиральницька та дослідницька робота на 
полі етнографії та фольклористики тривала. 
Поступове відновлення в царині етнографії 
розпочалося наприкінці 60х років XIX ст. 
Тому в цей період у середовищі прогресивної 
громадськості західноукраїнського регіону з 
новою силою звучали гасла романтиків «іти в 
народ» і пізнавати його культуру [3, с. 81].

У першій половині 70х років XIX ст. про
довжив досліджувати народознавчу спадщину 
Покуття відомий громадський діячів, юрист, 
науковець, фольклорист М. Бучинський. Ці
кавитися народним фольклором і записувати 
його він почав ще в студентські роки, коли на
вчався у Віденському університеті. 

Етнографічну спадщину дослідника скла
дають неопубліковані етнографічні мате
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ріали, які зберігаються у відділі рукописів 
ЛННБ ім. В. Стефаника. Рукописи датовані 
1866–1868 роками і складаються з десяти зо
шитів під назвою «Жива словесність». Етно
графічний матеріал зібрано ним на Покутті, 
у Тлумацькому повіті, а саме – у селах Гринів
ці, Колинці, Марківці, Кутище та ін. [26]. За
писи містять близько 1300 текстів коломийок 
та 1000 текстів пісень різних жанрів. Окрім 
запису фольклорних матеріалів, дослідник 
класифікував тексти пісень за хронологічно 
тематичним принципом. Тематика пісень 
різно манітна й відображає різні історичні події. 
Так, у рукописних матеріалах М. Бучинсько
го знаходимо давні думи з позначкою олівцем 
«народні пісні Антоновичу». Дослідник кла
сифікував їх у такий спосіб: думи до XVI віку 
(до цієї групи зараховано тексти таких пісень: 
«Сестру бранку брат купує», «Мати доньку 
продає»), пісні козацькі з XII віку («Про Саву 
Чалого»), вік XVIII, панська воля, гайдамаки 
(«Олекса Довбуш гине в Космачі»), вік XIX, 
цісарська служба [26, арк. 15]. Деякі з пі
сень були частково опубліковані у збірнику 
М. Драгоманова «Исторические песни мало
русского народа с объяснениями В. Антоно
вича и М. Драгоманова» (Київ, 1874. – Т. 1;  
1875. – Т. 2).

Обрядові пісні М. Бучинський поділив на 
такі групи: весільні – 50 текстів, обжинко
ві – 8 текстів, при колисці [26, арк. 12], ко
лядки, щедрівки, гаївки, при хрестинах [26, 
арк. 12 зв.]. Там само знаходимо дев’ять текс
тів давніх казок, приказки [26, арк. 13], деякі 
звичаї та ворожіння [26, арк. 13 зв.].

Таким чином, при записуванні народо
знавчих матеріалів першої половини 70х років 
XIX ст. відбувалися певні зміни. Цей період 
характеризується цілеспрямованим і комплекс
ним дослідженням матеріальної та духов ної 
культури Покуття. Народознавчі записи здій
снювалися на початковій науковій методоло
гічній основі. Дослідники під час збору етно
графічного матеріалу зазначали місце збору 
та прізвище респондента. З неопублікованих 
матеріалів М. Бучинського довідуємося, що 

дослідників цього періоду цікавили не тільки 
фольклорні матеріали, але й інші ділянки на
родної культури, про що свідчать численні за
писи казок, прислів’їв та звичаїв. 

Серед етнографічних досліджень 80–
90х років XIX ст. чільне місце посідають 
етно графічні записи М. Колцуняка. Ще під 
час навчання в семінарії він цікавився народ
ним фольклором і записував колядки, щедрів
ки, казки, легенди, родиннопобутові обряди. 
Також дослідник допомагав українському лек
сикографу, фольклористу Е. Желехівському 
збирати матеріали до двотомного «Українсько
німецького словника». Водночас М. Колцуняк 
писав наукові статті до періодичних видань 
Львова. Його народознавчі записи мають чи
малу цінність для дослідників, оскільки в них 
подані відомості з перехідної смуги двох райо
нів – Покуття та Гуцульщини.

Перші його етнографічні записи було на
друковано в часопису «Друг» під назвою 
«Пісні з коломийського Підгір’я» [2, с. 62]. 
Цікаву етнографічну вартість мають записи 
різдвяноноворічної обрядовості. Уперше ці 
матеріали опубліковано 1890 року в журналі 
«Правда» в рубриці «З уст народніх». Най
ціннішим, на нашу думку, є опис різдвяного 
обходу з «Маланкою». Публікація невелика 
за обсягом, але цінна за часом збору, оскільки 
належить до перших фіксацій цього зимового 
обряду на Підгір’ї.

З родинної обрядовості найбільш цікавою і 
вартісною є фольклорноетнографічна розвід
ка М. Колцуняка «Весілля в Ковалівці». Пра
ця містить великий обсяг матеріалу з весільної 
обрядовості Підгір’я. Весілля, яке відбувалося 
12 листопада 1889 року в його рідному селі, за
писане на основі власних спостережень. Окрім 
детального весільного обряду, у примітках 
автор подав досить вичерпну характеристи
ку селянського одягу. Так, зі слів дослідника, 
дів чата носили вишиті сорочки, які самі шили 
й вишивали. У будень носили червоні запаски 
тільки ззаду, натомість у неділю «убирають 
спідниці і спереду замість фартушків припе
різувались запаскою» [17, c. 23]. Зауважимо, 
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що відомості з цієї ділянки народної культури 
були рідкісними в тогочасних виданнях.

Опис весілля М. Колцуняк доповнив вели
кою кількістю обрядових пісень (134 тексти). 
Дослідник також відмітив зміни в фольклор
ному супроводі весільних обрядів. Так, зі слів 
автора, до «завивання» молодої всі обрядодії 
відбувалися під спів барвінкових пісень, а піс
ля цього обряду починали співати пісні, звані 
в народі «черчатійі». На думку М. Колцуняка, 
причина зміни пісень полягала в тому, що мо
лодята переходили в поважний статус молодо
го подружжя, і жодному з них не можна було 
вже «закосичуватися», навіть якби довелося 
брати другий раз шлюб [17, с. 103]. 

Цікавила М. Колцуняка і матеріальна 
культура. З його допомогою було зібрано бага
то побутових і господарських речей, які попов
нили експозиції українських та закордонних 
музеїв. 

Отже, з кінця 80х років XIX ст. на сто
рінках періодичних видань «Друг» і «Правда» 
з’являлися обширні розвідки досвідчених на
родознавців. У цей період спостерігається вдо
сконалення методу безпосереднього спостере
ження та фіксації народознавчого матеріалу. 
Етнографічні дослідження доповнювали різ
ними ділянками народної культури (народний 
одяг, житло тощо). Такою є розвідка М. Кол
цуняка «Весілля в Ковалівці», у якій, крім 
докладних складових весільної звичаєвості, 
автор звернув увагу на народний одяг. У по
сторінкових примітках записувач висловив свої 
аналітичні міркування стосовно походження 
деяких весільних обрядових дійств. 

Початок XX ст. позначений новим етапом 
розвитку української фольклористики та етно
графії. Цей період є досить плідним у галузі 
етнографічних досліджень, чому посприяла 
Етнографічна комісія, створена при НТШ. 
У зазначений час до збору народознавчого 
матеріалу долучилася велика кількість інтелі
генції з Покуття, зокрема В. Равлюк, І. Во
лошинський, О. Іванчук, А. Онищук. Саме 
в цей період матеріали з розглядуваного регі
ону представлені значною мірою у виданнях 

НТШ, у тому числі в «Етнографічному збір
нику», який систематично публікував згру
повані за жанровотематичним принципом 
фольк лорні тексти з усієї України [16, с. 79].

Важливу роль у дослідженні Покуття віді
грали маловідомі збирачі усної народної сло
весності. Одним з таких активних кореспон
дентів, що записували народознавчий матеріал 
на Покутті, був В. Равлюк. Його етнографіч
на тематика – це здебільшого різножанровий 
пісенний матеріал, зібраний на Снятинщині. 
Фольклористичні записи В. Равлюка зна
ходимо в ґрунтовних науковофольклорис
тичних працях В. Гнатюка: «Гаївки» (1909), 
«Колядки та щедрівки» (1914), «Коломийки», 
«Знадоби до галицькоруської демонології», 
а також у праці І. Франка «Галицькоруські 
народні приповідки».

Збирацьку спадщину В. Равлюка допов
нює запис давньої весільної обрядової тради
ції покутян із с. Орелець 1890 року. Це до
слідження вперше вийшло друком після смерті 
дослідника, 1970 року, у виданні «Весілля» 
[23]. Автор подав детальний опис усіх весіль
них етапів, які побутували на Снятинщині. 
Значну увагу В. Равлюк зосередив на локаль
них особливостях, пов’язаних з обдаровуван
ням молодою перемітками родини молодого, 
убиранням весільного деревця. Підкреслив 
В. Равлюк локальний звичай обміну калачами, 
коли молодий приїжджав по молоду. 

У Городенківському повіті плідно займав
ся збором етнографічного матеріалу свяще
ник І. Волошинський. В. Гнатюк з особливою 
вдячністю згадував його як одного з головних 
записувачів, які виконували його замовлення. 
Із записів В. Гнатюка дізнаємося, що І. Воло
шинський мав слабке здоров’я, тому в нього 
був обмежений ареал досліджень. Більшість 
його записів здійснені в с. Далешів. Виняток 
становлять лише кілька народознавчих творів, 
записаних у селах Колінки, Репужинці, Кор
нів, Білка.

Неабияку наукову вартість мають демоно
логічні записи І. Волошинського, які були 
опубліковані В. Гнатюком у 33 і 34 томах 
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«Етнографічного збірника» – «Знадоби до 
української демонології» (1912). Про його на
полегливу роботу свідчить кількість зібраних 
ним демонологічних оповідань. Його записи в 
праці В. Гнатюка становлять більше третини 
всього збірника. Так, із загальної кількості 
1175 текстів усіх оповідань 449 записані І. Во
лошинським. Значну роботу здійснено дослід
ником у збиранні казок про тварин. Багато з 
них використав В. Гнатюк в «Етнографічно
му збірнику» – «Українські народні казки» 
(звіриний епос) 1916 року. Серед записаних 
(133 байки) найчисельнішу групу становлять 
казки про диких тварин.

З родиннопобутових звичаїв І. Волошинсь
кому належить запис весілля в Далешеві [5] 
та похоронні звичаї і голосіння на Городенків
щині [4]. Власне, весільні традиції дослідник 
записав у 1910–1913 роках, опираючись на 
розповіді селян. З родинної обрядовості І. Во
лошинський докладно зафіксував і похоронний 
обряд у с. Далешеві. Зауважимо, це перша 
етнографічна розвідка про похоронну звичає
вість населення Покуття. Усі головні елементи 
похороннопоминальної обрядовості дослідник 
подав у хронологічній послідовності, поділив
ши їх на два розділи: I – звичаї; II – голосін
ня. Крім власне вірувань, записувач приділив 
увагу похоронній грі «лубок» [4, с. 198]. Част
ково розглянув міфологічні уявлення покутян 
про Рай, пекло, чистилище, упиря [4, с. 201]. 
Збирав І. Волошинський і цінні експонати ма
теріальної культури для укомплектування му
зею НТШ у Львові.

До найкращих записувачів усної словесності 
на Покутті варто зарахувати й О. Іванчука. За 
своє коротке життя він має значний доробок як 
літераторпубліцист, фольклорист та етнограф, 
педагог та культурний діяч [14, с. 178].

Працюючи вчителем, О. Іванчук активно 
вивчав звичаєвообрядову культуру Покуття. 
На замовлення І. Франка та В. Гнатюка він 
збирав пісні, казки, історичні перекази, народ
ні звичаї та обряди, демонологічні оповідання.

Серед зібраного ним народознавчого мате
ріалу цікавими є записи про пригоди гуцулів 

у походах за тютюном, опубліковані В. Гнатю
ком у «Записках НТШ». Фіксував дослідник 
і народні оповідання про опришків, шість з 
яких опублікував В. Гнатюк у 26 томі «Етно
графічного збірника» (1910).

До етнографічних зібрань О. Іванчука на
лежать і приказки та прислів’я, записані в 
селах Коломийського та Снятинського пові
тів. Народні паремії автор збирав на прохан
ня І. Франка, про що писав до В. Гнатюка в 
листі від 20 квітня 1908 року: «Для Франка 
маю невеличку збірку цікавих приповідок і по
словиць» [13, арк. 4]. У передмові до третього 
тому «Галицькоруських народних припові
док» І. Франко з вдячністю згадував О. Іван
чука, який передав йому збірку з прислів’ями 
зі Снятинського (сс. Карлів, Тростянець, Іл
лінці) та Коломийського (с. Товмачик) пові
тів [25, с. 156].

Народну культуру жителів Покуття до
сліджував у зазначений період педагог, етно
граф, фольклорист А. Онищук, який займав
ся народознавчою діяльністю під впливом 
В. Гнатюка. Він здійснив низку етногра
фічних досліджень про гуцулів. Переїхав
ши з Гуцульщини вчителювати на Покуття, 
у с. Карлів, А. Онищук не залишив збирати 
етнографічний матеріал. Тут він записав опо
відання про тютюнарів, народні казки, ро
диннопобутову обрядовість. 

Нам залишилася значна епістолярна спад
щина дослідника. З листування з В. Гнатюком 
дізнаємося, що А. Онищук відповідально ста
вився до збирання етнографічного матеріалу. 
У листі від 5 грудня 1913 року він повідом ляв: 
«Пересилаю вам 13 байок і 49 оповідів про 
тютюнарів» [21, арк. 5].

До народознавчих записів А. Онищук за
лучав своїх знайомих та друзів, про що свід
чить лист від 8 лютого 1913 року: «Оповіда
ння про звірів записую у Карлові і околици, 
а також товариші обіцяли прислати, що змо
жуть зібрати, надіюсь, надішлю вам досить 
матеріалу» [21, арк. 3]. 

Новими деталями доповнює А. Онищук 
тогочасні відомості з похоронної обрядовості 
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покутян, записані в с. Карлів Снятинського 
повіту. Наприклад, стосовно народних уявлень 
покутян про смерть та душу. Так, згідно з на
родними віруваннями, кожна людина зазда
легідь має свою дату смерті: «Приходить час 
та й мусить чоловік умирати»; «Кожний має 
призначення, якою смертю вмерти, і де єму має 
смерть бути» [20, с. 315]. Серед іншого, у роз
відці дослідник коротко описав народні уяв
лення про душу. Традиційно покутяни вірили, 
що «кожен має душу». Вважали, що місцем пе
ребуванням душі є так звана «ямка» під шиєю, 
яку в народі називали «душка» [20, с. 322].

Отже, записи інтелігенції, здійсне
ні в різних повітах Покуття, відповідали 
того часним вимогам етнографічної науки. 
Основ на методика їх записування ґрунту
валася на автентичності зібраного матеріалу. 
Завдяки їм у покутських селах було зафік
совано значну кількість фольклорноетно

графічного матеріалу. Не залишилася поза 
увагою і традиційна матеріальна культура 
краю. З кореспонденції дослідників дізна
ємося, що всі вони доклали чимало зусиль 
і до збирання музейних експонатів. Ними 
були зібрані унікальні речі господарського 
призначення, атрибути народної обрядовості 
з різних районів Покуття, які в майбутньому 
поповнили музейні колекції.

Таким чином, у результаті етнографічної 
діяльності української інтелігенції другої по
ловини XIX – початку XX ст. було нагрома
джено чимало науково важливих спостережень 
з різних ділянок народної культури покутян. 
Дослідники охопили майже всі локально 
територіальні ареали Покуття (Коломийщину, 
Городенківщину, Снятинщину, Тлумаччину). 
Їхні публікації з народознавства були чи не 
єдині на той час і до сьогодні залишаються ак
туальними для сучасних народознавців.
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ЛАНДШАФТИ ПАМ’ЯТІ: З ЕКСПЕДИЦІЙНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПРИІНГУЛЛІ

Любов Боса, Олександр Босий, 
Анастасія Журавльова

УДК  39(477.65):001.891.3

У статті представлено деякі результати комплексного дослідження кількох населених пунктів Приінгулля, що 
передбачало збір історикоетнографічної інформації та аналіз основних складових культурного ландшафту краю.

Ключові слова: Володимир Ястребов, козацькі роди, культурний ландшафт.

В статье представлены некоторые результаты комплексного исследования нескольких населенных пунктов При
ингулья, которое предусматривало собирание историкоэтнографической информации, а также анализ главных со
ставляющих местного культурного ландшафта.

Ключевые слова: Владимир Ястребов, казацкие роды, культурный ландшафт.

The article presents some results of an integrated study on several settlements of the Inhul River area, which involved 
collecting the historical and ethnographic information and analysing the main components of cultural landscape of the region.

Keywords: Volodymyr Yastrebov, Cossack families, cultural landscape.

Вивчення козацької спадщини в колектив
ній пам’яті населення різних українських те
ренів є одним з напрямів досліджень «Укра
їнського етнологічного центру» Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України. Торік 
було організовано етнографічну експедицію у 
села Бобринецького та Компаніївського ра
йонів Кіровоградської області, де Володимир 
Ястребов, тоді ще молодий історик, археолог 
та етнограф, наприкінці XIX ст. виявив та об
стежив колишні козацькі зимівники. У статті 
«В запорожском захолустье» [3] він подав ре
зультати своєї історикоетнологічної розвідки 
поселень на річках Інгул та Сугоклія. 

Досліджуючи Південь кінця ХІХ ст., 
учений досить критично оцінював стан збе
реження народної традиції у краї і заува
жував, що тут повсюдно набула поширення 
«солдатськотрактирна культура». При цьо
му вона настільки розмивала народну тра
дицію, що дослідник переймався питанням, 
чи не стануть його сучасники свідками на
родження нового субетносу. Проте В. Ястре
бов, як і Д. Яворницький та Я. Новицький, 
убачав альтернативу такому нівелюванню в 
місцевій культурі, що сформувалася на основі  

загально українських народних традицій. 
Тоді вона ще утримувалася на територіях 
колишніх запорозьких зимівників, де про
живали нащадки козацьких родів і переда
вали її ново прибулим. У наукових розвідках 
В. Ястребова виразно простежується ланд
шафтний підхід до дослідження, що дозволяє 
навіть сьогодні уявити колишню культуру 
краю в природногеографічному довкіллі [4]. 
Нині маємо яскраві та чи не єдині в цій локації 
етнографічні свідчення про соціокультурний 
побут колишніх зимівників ХІХ – початку 
ХХ ст., завдяки здійсненому вченим опису 
козацьких поселень (Олексіївка, Морквина, 
Коротяк, Лозуватка, Бузова та ін.) на Інгулі 
та його притоках. 

Заплановане нами комплексне досліджен
ня кількох сіл Приінгулля передбачало збір 
історикоетнографічної інформації та аналіз 
основних складових культурного ландшафту 
краю. Під час експедиції було проведено біо
графічні інтерв’ю, а також фокусовані інтерв’ю 
з різними групами місцевого населення: робіт
никами сільськогосподарських підприємств, 
учителями, школярами, мешканцями окремих 
кутків. Інтерв’ю мало напівструктурований ха
рактер і відбувалося за програмою, що скла
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далася з таких тематичних блоків: опис місце
вості, історичні уявлення (про козацтво, події 
радянського періоду тощо), локальна самосві
домість місцевих жителів, сучасні й традицій
ні господарські практики, обрядовість та ін. 
Просторовий акцент дослідження обумовив 
широке використання візуальних методів. По
перше, проводилася фото і відеофіксація, по
друге, до дослідження було активно залучено 
різнорідний візуальний матеріал: респонденти 
коментували представлені їм світлини, а також 
фото з власних родинних альбомів; власноруч 
складали плани колишніх кутків, вулиць, са
диб. Поруч зі стаціонарною бесідою важливим 
елементом були відвідання топооб’єктів, під 
час яких інформанти виступали в ролі екскур
соводів. Респондентів ознайомлювали з ма
теріалами В. Ястребова, які він зібрав у їхній 
місцевості, просили прокоментувати деякі його 
спостереження та висновки. Для учасників 
експедиції особливо значущим було врахуван
ня діалогової природи інтерв’ю. Важливий ви
слід цього – увага до комунікативних аспектів 
дослідження, врахування контекстуальності 
отримуваної інформації, мимовільне стимулю
вання зацікавленості самих інформантів у на
уковому пошуку. Респонденти охоче йшли на 
контакт, радили і шукали наступних оповіда
чів, нарікали і жалкували, що так багато втра
чено. Варто сказати, що нашими помічниками, 
невеличким колективом вчителів і школярів, 
уже був розроблений один з козацьких турис
тичних маршрутів краєм, з яким вони ознайо
мили і нас. 

Ландшафт і пам’ять. Під час свого до
слідження В. Ястребов звернув увагу на 
збереження залишків старовинної козацької 
культури на місцях колишніх зимівників (ви
разним маркером цього є топоніми, що похо
дять від імен засновників), які простягалися 
переважно по берегах і в долинах рік. Таке 
розташування відповідно впливало і на весь 
господарськокультурний комплекс. Дослід
ник стверджував, що на місцях колишніх зи
мівників на річках Сугоклія та Інгул ще живі 
давні звичаї, і навіть молодь, яка так радо 

запозичує все нове, дотримується тради
цій. «Населення Олексіївки, – писав він, – 
впадає в очі красою типу: високим зростом, 
овальним обличчям з великими карими очи
ма і прямим рельєфним носом, відзначаєть
ся високим відчуттям власної гідності, що 
виражається, до речі, звичним розмовним 
звертанням “козаче”; у тутешньому костюмі, 
особливо жіночому, досить уперто тримаєть
ся старовина, так як і в моралі, і в звичаях по
мітне збереження давніх обрядів: на весілля 
печеться коровай, лежень і дивень, готується 
гільце, а при в’їзді молодих у двір запалюєть
ся багаття, батькові молодої дарують борону 
з бугаєм із хліба, виконують веснянки, свят
кують Івана Купала і пам’ятають дівку Ма
ринку» [3, с. 722]. Також дослідник зазна
чив, що молодь утворювала парубочу і дівочу 
громади, вибравши отамана та отаманшу. 
Зпоміж інших громадських обов’язків вони 
піклувалися про чистоту криниць.

Детально обстеживши місцевий ланд
шафт, В. Ястребов виявив і зафіксував мі
кротопоніми (назви балок, криниць, печер, 
скель) та легенди, які засвідчують на цих 
теренах давню козацьку присутність, дослі
див прізвища і родоводи козаківзасновників 
місцевих зимівників на Інгулі та Сугоклії. 
В Олексіївці – це Залізняк, Гураля (Гура), 
Тороп, Сова, Великий, Бондаренко, Гавриш, 
Будяк, Швидкий, Колонтаєвський, Лабза 
(він же Вербовий), Шадура і Брунька, а їх 
сусіди по зимівниках – Морква, Лозовий, 
Перепелиця, Бузько, Москаленко та ін.

В. Ястребов писав, що на місці Олексіївки 
раніше розташовувався зимівник батька (а до 
того й діда) відомого гайдамаки Максима За
лізняка. Зауважимо, що першими версію про 
цю місцевість як батьківщину М. Залізняка 
висловили А. Мордовський та А. Скальков
ський. У низці сучасних наукових, довідкових 
видань імовірним місцем народження леген
дарного ватажка гайдамаків називають Івківці 
або ж Медведівку, що в околицях Холодного 
Яру, звідки він із повстанцями розпочав свій 
похід на Умань. Ці висновки базуються на 
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двох архівних документах: «Рапорті отамана 
Тимошівського куреня про Максима Залізня
ка від 2 липня 1768 р.» та «Протоколі допиту 
Максима Залізняка в Каргопільському кара
бінерному полку від 26 липня 1768 р.» – і ви
словлені в розвідках В. Голобуцького, П. Соси, 
Н. Лавріненка та інших, але розходяться з 
версією, зокрема, П. Мірчука – автора ґрун
товної праці «Коліївщина: гайдамацьке пов
стання 1768 року» [2].

Проте всі автори, на думку бобринецького 
дослідника Г. Лашкула, не брали до уваги ще 
одну архівну розвідку, зроблену В. Ястребо
вим і викладену в статті «В запорожском за
холустье» [3]. У ній на основі низки місцевих 
земельних та купчих документів ХVІІІ ст. до
слідник обґрунтовує тезу, що найімовірнішим 
місцем народження відомого ватажка гайдама
ків є село Олексіївка, на території якого раніше 
був родовий зимівник діда та батька Максима. 
Також В. Ястребов засвідчив, що на околиці 
Олексіївки є курган, який зветься Залізнякова 
Могила. Примітно, що саме з гайдамаччиною 
в сучасній Олексіївці пов’язано найбільше міс
цевих переказів і топонімів. 

За розповідями вже нинішніх жителів 
села, на тому примітному кургані, що при 
в’їзді в село зі сторони Бобринця, колись була 
гайдамацька спостережна вежа. Тепер з вер
шини цього величезного кургану (найбільшо
го з усієї групи) перед нами відкрилися дале
кі мальовничі краєвиди степу. По периметру 
кургану розташовані скупчення (купки) неве
ликих каменів. За кілька десятків метрів від 
нього нами виявлена ще одна довга і плоска 
стела із загостреною верхньою частиною (імі
тація голови), що є досить характерним для 
поховань кочових курганних культур епохи 
ранньої бронзи. Стела, вочевидь, була виора
на плугом і лежить наполовину виступаючи із 
ріллі. Ймовірно, що на цьому місці первісно 
знаходилася могила під одним з розораних 
курганів, яких на полі кілька. Усі вони колись 
утворювали смугу, що простягалася майже на 
2 км, і складали групу з 9 курганів, які позна
чені на військовотопографічній карті Ф. Шу

берта кінця ХІХ ст. За нашими даними, 
архео логи ці місця детально не обстежували. 
Тому основним джерелом свідчень про них 
залишаються праці В. Ястребова [3; 4]. За 
кілька кілометрів на південь понад Інгулом на 
полі збереглася ще одна група курганів, розта
шованих у ряд. Частину їх розорано було вже 
в радянський період, але вони також позначені 
на карті Ф. Шуберта. Навколо деяких курга
нів спостерігається скупчення каменів, якими 
вони, очевидно, були обкладені в давні часи. 
Найбільші кургани нині позаростали чагарни
ками та деревами, а в густій траві приховані 
численні лисячі нори. У довколишніх селах 
побутують перекази про скарбошукачів, які 
порушували спокій цих могил.

Про легендарну минувшину краю нагаду
ють Гайдамацька печера в скелі на березі Суго
клії та урочище Литий Камінь, де таборували 
чумаки. Місцеві жителі знають кілька давніх 
криниць і джерел, про які існують цікаві пере
кази та легенди. У Володимирській балці, що 
на околиці м. Бобринця, Г. Лашкул показав 
нам місцеву природну пам’ятку – джерело, яке 
витікає зпід скелі, на якій є зображення двох 
перехрещених хрестів. На гілках дерев, як це 
часто буває, відвідувачі залишають різно
кольорові стрічки, загадуючи бажання. На 
жаль, це джерело останнім часом стало надто 
популярним об’єктом для туристів і паломни
ків, адже до нього на кам’яному спуску в балку 
невідомі «активісти» спорудили навіть бетонні 
сходи та великий хрест біля них, що порушило 
первісний краєвид. Старожили згадують про 
ще одну місцеву криницю, у якій була настіль
ки смачна вода, що, навіть помираючи, люди 
просили «наостанок напитися з неї» (БЄ). 
Очевидно, ці криниці в давнину освячувалися, 
до них приходили, коли протягом тривалого 
часу не було дощу. Один з респондентів розпо
відав, що і в радянський період «під час засу
хи батюшка набирав з криниці освячену воду 
у балон і обходив з процесією поля та кропив 
водою» (ЦММ).

Тож ми порівняли ландшафтні особли
вості краю, описані В. Ястребовим, із їх су
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часним станом. Природа так само розкішна, 
вражають первісним краєвидом широкі балки 
з виходами гранітних скель, схили яких по
криті незачепленою плугом рослинністю та 
поодинокими живописними кущами шипши
ни, глоду, терну з яскравочервоними та си
німи плодами. Нині збереглися давні назви 
балок – Тернова, Широка, Вертієва, Вербо
ва. Річки Інгул та Сугоклія значно зміліли че
рез зарегулювання ставками та розорювання 
схилів. Рибальство як повноцінний промисел, 
що давав вагомий додаток до раціону селян, 
перетворилося хібащо на дитячу забаву, а ще 
в 1960х роках після повеней «на городах у 
ямках хазяйки визбирували в пелени карасів» 
(БОП). Навколишні родючі ґрунти упро
довж тривалого часу давали великі врожаї 
зерна. Проте, за словами місцевих жителів, 
сучасним керівникам сільськогосподарських 
виробництв варто було б дотримуватися уста
леного способу господарювання, не виснажу
ючи землі, вирощувати традиційні для цієї 
місцевості культури тощо (ТГА).

Організація життєвого простору. Ре
льєф краю – хвиляста лесова рівнина, роз
членована долиною річки Сугоклія, числен
ними ярами та балками. У багатьох місцях на 
поверхню виходять кристалічні гранітні маси
ви та поклади каоліну. Саме село Олексіївка 
розташоване в мальовничому урочищі на бе
резі однойменної річки. Назва її походить від 
тюркського слова «сага», чи «осага», – масні 
або руді плями на воді, тобто – «Жовта річ
ка». Саме в цій природній петлі степової річки, 
на землях, що належали Вольностям Війська 
Запорозького, природно і започаткували хутір 
перші його поселенці – запорозькі козаки. Як 
і в давнину, нині село Олексіївка складається 
з кількох великих кутків: Козацький Кут, Ху
тір та Сніжкове. З кінця ХІХ ст. до них дода
лися Надеждівка та Заводське. В. Ястребов 
зазначав, що мешканці Козацького Кута три
валий час осібно трималися від перевезених 
і поселених на правому березі річки сніжків
ців. У селі й нині жартівливо називають на
щадків тих переселенців «снігурами», а одна 

з респонденток зі Сніжкового пригадала, що 
колись діти з інших кутків при зустрічі співа
ли таку примовку: «Снігурі, дукачі били бога 
на печі» (БЄ). Старожили розповідають, що 
сніжківців перевезено з Валківського повіту 
Харківської губернії. Відомо, що ті поселення 
заснували козаки з Правобережжя. Уже по
тім багато хто із заможних козацьких родів 
повернувся на колишні землі, відкупивши їх у 
царської адміністрації. Так, на Слобожанщині 
існував «Сніжковий кут – маєток А. О. За
донської, на плоскій місцевості, з благо
устроєним тінистим садом», – повідомив 
Г. Лукомський у книзі «Старинные усадьбы 
Харьковской губернии» [1]. (Ще тут можна 
було простежити одну з особливостей функціо
нування механізмів колективної пам’яті – це 
певні історичні розриви: повсюдно було зафік
совано місцеві твердження щодо сніжківців, 
яких, за одними оповідями, виміняв на собак 
якийсь поміщик, за іншими, – сама Анна За
донська. У будьякому разі, у В. Ястребова 
про такий обмін не йдеться. 

До революції Анна Задонська володіла 
землями також і в Олексіївці. У селі вона, 
спираючись на допомогу земства, збудува
ла школу, у якій, одразу після відкриття в 
1907 році, навчалися 203 учні (152 хлопці та 
51 дівчинка). Тут на околиці села (нині куток 
Заводське) вона збудувала завод із заготівлі 
та переробки каоліну (за іншою версією – 
заводу не було, а тільки каолінові копальні). 
Відкритим залишається питання існування в 
Олексіївці і цегельного заводу, але в селі збе
реглося досить багато зразків цегли з клей
мом «АЗ» – Анна Задонська, з якої був по
будований її маєток. 

Дотепер в Олексіївці вціліло лише дві ар
хітектурні пам’ятки кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. з елементами класицизму та модер
ну. У верхній частині будинків, по периметру 
карниза стін зберігся орнамент, викладений 
із різноформатної цегли, – з кількома рядами 
геометричних, ритмічно організованих смуг. 
Навіть у шкільному туалеті (який знаходиться 
у дворі) ми побачили вмуровані в підлогу це

http://www.etnolog.org.ua

І
поверхню виходять кристалічні гранітні маси

І
поверхню виходять кристалічні гранітні маси
ви та поклади каоліну. Саме село Олексіївка Іви та поклади каоліну. Саме село Олексіївка 
розташоване в мальовничому урочищі на беІрозташоване в мальовничому урочищі на бе
резі однойменної річки. Назва її походить від Ірезі однойменної річки. Назва її походить від 
тюркського слова «сага», чи «осага»,Ітюркського слова «сага», чи «осага»,
або руді плями на воді, тобтоІабо руді плями на воді, тобто – «ЖІ– «Ж
ка». Саме в цій природній петлі степової річки, Іка». Саме в цій природній петлі степової річки, 

М
леного способу господарювання, не виснажу

М
леного способу господарювання, не виснажу
ючи землі, вирощувати традиційні для цієї 

М
ючи землі, вирощувати традиційні для цієї 
місцевості культури тощо (ТГА).

М
місцевості культури тощо (ТГА).

Організація життєвого простору.

М
Організація життєвого простору. Ре

М
 Ре

М


иляста лесова рівнина, роз

М
иляста лесова рівнина, роз

М


членована долиною річки Сугоклія, численМчленована долиною річки Сугоклія, численМ
ними ярами та балками. У Мними ярами та балками. У багМбагатьох місцях на Матьох місцях на 
поверхню виходять кристалічні гранітні масиМповерхню виходять кристалічні гранітні масиМ
ви та поклади каоліну. Саме село Олексіївка Мви та поклади каоліну. Саме село Олексіївка 
розташоване в мальовничому урочищі на беМрозташоване в мальовничому урочищі на бе
резі однойменної річки. Назва її походить від Мрезі однойменної річки. Назва її походить від 
тюркського слова «сага», чи «осага»,Мтюркського слова «сага», чи «осага»,

спираючись на допомогу земства, збудуваМспираючись на допомогу земства, збудува
Ф

сучасним керівникам сільськогосподарських 

Ф
сучасним керівникам сільськогосподарських 
виробництв варто було б дотримуватися уста Фвиробництв варто було б дотримуватися уста Ф
леного способу господарювання, не виснажу Фленого способу господарювання, не виснажу Ф
ючи землі, вирощувати традиційні для цієї Фючи землі, вирощувати традиційні для цієї 

було простежити одну з особливостей функціо

Ф
було простежити одну з особливостей функціо
нування механізмів колективної пам’яті

Ф
нування механізмів колективної пам’яті
певні історичні розриви: повсюдно було зафік

Ф
певні історичні розриви: повсюдно було зафік
совано місцеві твердження щодо сніжківців, 

Ф
совано місцеві твердження щодо сніжківців, 
яких, за одними оповідями, виміняв на собак Фяких, за одними оповідями, виміняв на собак 
якийсь поміщик, за іншими,Фякийсь поміщик, за іншими,
донська. УФдонська. У будФбудФпро такий обмін не йдеться. Фпро такий обмін не йдеться. 

До революції Анна Задонська володіла ФДо революції Анна Задонська володіла 
землями також і в Олексіївці. УФземлями також і в Олексіївці. У

Е
донської, на плоскій місцевості, з

Е
донської, на плоскій місцевості, з
устроєним тінистим садом»,

Е
устроєним тінистим садом»,

Лукомський у книзі «Старинные усадьбы 

Е
Лукомський у книзі «Старинные усадьбы 

Харьковской губернии»ЕХарьковской губернии» [1]Е[1]Ебуло простежити одну з особливостей функціоЕбуло простежити одну з особливостей функціо
нування механізмів колективної пам’ятіЕнування механізмів колективної пам’яті
певні історичні розриви: повсюдно було зафікЕпевні історичні розриви: повсюдно було зафік
совано місцеві твердження щодо сніжківців, Есовано місцеві твердження щодо сніжківців, 
яких, за одними оповідями, виміняв на собак Еяких, за одними оповідями, виміняв на собак 



93

З експедиційних досліджень. Хроніка 

глини із логотипом «АЗ», виготовлені цегель
ним заводом, який, за свідченнями місцевих 
жителів, збудували на околиці села у ХІХ ст. 
Саме цей завод мав забезпечити будівництво 
панського маєтку, нової церкви, господарських 
споруд тощо. Заводу давно вже немає, але ця 
частина села за старою звичкою так і назива
ється – «Заводське».

Для Олексіївки характерне традиційне 
розташування вулиць понад річкою, а най
давніша частина села – Козацький Кут – 
знаходиться в природній петлі донині досить 
широкої тут річки Сугоклія. У радянські часи 
паралельно до старих вулиць додалися кілька 
нових. У селі збереглося досить багато тра
диційних українських хат (однокамерних, 
двокамерних і трикамерних) кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., значна частина яких стоїть 
уже пусткою. Планування двору представле
не кількома варіантами: зокрема господарські 
споруди знаходяться навпроти хати, у глибині 
двору збоку хати, та інколи тричотири госпо
дарські приміщення, включно з льохом, при
будовуються в одну лінію з хатою. Про одну 
з таких хат респондентка розповідає: «Оце 
наша хата вилилася за один день. Топтали, 
стропила такі були <...> колотили, отуто яма 
була із глиною і солома, а наверху багато жі
нок топтали. Оце застелять соломою, ллють 
раствор глини, і топчуть, топчуть. За день 
оце стіни вилили. А батьківська хата (у дворі 
за нашою) була збудована у 38м годі. Зро
блена із лампачу» (ТОД).

Привертає увагу декор вікон з віконниця
ми. Верхня частина більшості вікон традицій
но для села зроблена у вигляді злегка зігнутої 
дуги, під якою розміщені плоскі ромбовид
ні фігурисимволи або ж прорізні дерев’яні 
орнаменти у вигляді завитків. На місці воріт 
(у кількох покинутих садибах) можна бачи
ти вкопані в землю великі камені – ворітні 
стовпи, до 1 м і вище. Трапляються мурова
ні огоро жі. Деякі з сучасних металевих воріт 
прикрашені яскравими декоративними квіта
ми та картинами місцевих художників (ком
позиції з квітами, «Три богатирі», «Хлопці і 

дівчата жартують біля кладки», «Діти гра
ються біля річки», «Панорама села з хатами і 
тополями» тощо). На більшості декорованих 
металевих воріт та на парканах жителів села 
можна бачити численні варіанти ромбовид
них композицій. 

Оригінальними архітектурними об’єктами 
села, причому не за конструкцією, а за розмі
щенням, є місцеві колодязі. На одній з вулиць 
кутка Сніжкове кілька криниць знаходяться 
посередині проїжджої частини дороги, яка 
навколо них просто роздвоюється. Місцеві 
жителі пояснили таке розташування особли
востями підземних «плавунів» та специфікою 
ґрунтових вод. 

Як і в багатьох інших селах, в Олексіїв
ці, на жаль, знищено старовинне козацьке 
кладовище, а на його місці побудовано нову 
двоповерхову школу та сільраду. Свідчення
ми того, як у колективній свідомості відбива
ються факти порушення усталених звичаїв, 
є побутування оповідей про привидів, які в 
нічний час з’являються у стінах школи. Не
подалік, у хащах біля колишнього знищеного 
сільського кладовища, ми виявили кубічний 
фрагмент мармурового надгробка, на яко
му є напис «Андрей Осипович Гартль, род. 
17 апреля 1824 г. + 25 апреля [1889?] г.» (рік 
збито зубилом), а на бічній стороні блока ви
бито напис «10 тра. 1931 року. Угол. КЛаВ. 
И. Дорбалюк», а ще нижче – нечітко слово 
«Б И Д А» (?). У селі відомо про двох чоло
віків з таким прізвищем, які жили на початку 
ХХ ст. Місцеві мешканці розповіли, що по
руч знаходяться залишки зруйнованої тепер 
ферми, у фундамент якої в 1930х роках була 
закладена частина надгробків зі старого сіль
ського кладовища. 

Неподалік вулиці Козацької знаходиться 
напівзруйноване приміщення сільської церк
ви, яку закрили в 1930х роках. За переказа
ми, перша дерев’яна церква була побудована 
ще в козацькі часи. Пізніше на її місці збуду
вали кам’яну, а тепер вона заросла чагарника
ми і стоїть у запустінні в самому центрі села. 
Після Жовтневого перевороту куполи церкви 
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зруйнували, зафарбували настінні розписи 
й організували тут клуб. У післявоєнні роки 
у будівлі влаштували склад мінеральних до
брив, які за кілька десятиліть глибоко в’їлися в 
товсті стіни. Також нами записано ряд опові
док про «Божу кару», що спіткала виконавців 
руйнувань святині. Нині в селі мріють про її 
відновлення.

Локальна ідентифікація жителів краю. 
У ході експедиції нами встановлено, що пріз
вища засновників нинішньої Олексіївки, які 
називав В. Ястребов у кінці ХІХ ст., і тепер 
широко побутують у селі. Виявлені нами в 
Олексіївці дві метричні книги з колишньої 
церкви допомогли відстежити, які прізвища 
були поширені в селі в кінці ХІХ – на по
чатку ХХ ст. Записи в цих книгах велися від 
1891 по 1908 роки. З них ми встановили спо
рідненість кількох сучасних місцевих родів на 
основі фіксації народжень (з днем хрещення 
та прізвищами хрещених батьків), одружень 
(з прізвищами свідків) та років смерті жителів 
Олексіївки (інколи з діагнозом хвороби). 

Було отримано неоднозначні результати 
щодо козацької ідентифікації краю. Наймен
ше себе ідентифікували з козацьким минулим 
робітники, більшість яких – приїжджі люди. 
Натомість відбувається актуалізація істо
ричної пам’яті у школярів, що, безсумнівно, 
викликано останніми подіями в Україні. Так, 
у відповідь на питання про час існування ко
зацтва п’ятикласники і шестикласники гово
рили, що й «сьогодні є козаки», підтверджен
ням чого був Майдан та героїчна поведінка 
земляків в АТО. Зокрема, місцевим героєм 
є Володимир Чміленко, фермер із сусіднього 
села, який загинув на Київському Майдані. 
Нещодавно учні разом зі своїми вчителями 
розробили туристичний маршрут до цікавих 
історичних і природних місць в околицях 
Олексіївки, більшість з яких позначена ко
зацькими топонімами та героїчним минулим 
краю. Діти Олексіївки знають, чиї прізвища 
вони носять. Звичайно, це заслуга і нинішніх 
вчителів. У цьому ми переконалися, взявши  
інтерв’ю у директора школи та історика, які 

за збігом обставин виявилися ще й неві
стками в сім’ях прямих нащадків одного із 
заснов ників села – роду козака Гури. Запи
тали і в іншої вчительки, Валентини Коваль, 
чи знають діти, що серед них багато потом
ків козацьких родів? Вона повідомила, що в 
школі їм розповідають про це. «Обов’язково. 
І коли доходим Шевченка, учим “Гайдама
ки” і там про Желєзняка, я кажу, він же не 
там народився, він наший, олексіївський. Ми 
тим гордимося. А про нього мені розказу
вав батько» (КВМ). В. Коваль була одним 
з наших провідників до пам’ятних місць, за
хоплено розповідала про свій рід, який по
вуличному називали «репаними козаками»: 
«Вони кріпосними ніколи не були. Це і баба 
завжди наголошувала, що вони були вільні. 
І дід сильно гордився тим, що вони кріпаками 
ніколи не були. Чогось їх називали “козака
ми репаними” <...> Постійну присутність 
померлих родичів я відчуваю, цим я і живу. 
Коли я йду крізь те старе місце (де була хата 
батьків), мені аж холодно стає, отако. Я знаю 
вони єсть. А тоді на Різдво мама навчила мо
литви, така гарна, коли згадуєш усіх в тій мо
литві. Казала, що у молитві згадуй не тільки 
себе, а й тих, хто уже пішов <...> Серед них 
є ті, кого нема кому згадать, згадай рід свій, 
сущих і не сущих, і тих, кого ніхто не згадає: 
хто в морі втопився, хто в лісі вдавився, хто в 
дорозі далекій загубився» (КВМ).

При цьому помітно, що в сусідніх селах, 
нині малолюдних та зі змішаним населенням, 
майже не збереглося виразної пам’яті про ко
зацьку старовину. Це такі села, як Моркви
на (походить від зимівника козака Моркви), 
Коротяк (зимівник відомого запорожця Кли
мента Перепелиці), Лозуватка (від зимівни
ка Лозового) та Бузова (від козака Бузька). 
І тепер варто завдячувати лише В. Ястребову, 
який 150 років тому записав ще живі в устах 
старожилів легенди про цих козаків. Проте у 
с. Бузова ми зустріли літню оповідачку, яка 
дуже бідкалася з приводу руйнування істо
ричного довкілля: «Оце в нас одна біда, зо
рали дорогу Кримську! Я б їх усіх скубла, не 
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З експедиційних досліджень. Хроніка 

знаю як! Шо вони роблять з цією дорогою?! 
Це пам’ятна дорога! <...> І це сюдою їздили 
чумаки по сіль у Крим. Це видатна дорога! 
У нас у селі за Таніною хатою, щас там дереза 
росте, – оце там була козацька корчма. Це 
вони там зупинялися. І ото там, я ще пам’ятаю, 
були розвалини» (БЛ). Від неї ми дізналися 
чимало про місцеву старовину, яка утриму
ється ще в певних пам’ятних місцях. «Був у 
нас пан Перепелиця. Оце він край Коротяка 
жив. Щас Байдацький там живе, а напроти 
нього – там будівлі панські були, сюди, де 
оце січас школа, кухня на тім місці, а тут осьо 
сюди – то його [Перепелиці] маєтки були. Він 
з роду отих козаків Перепелиць (від Климен
та), які тут перші оселилися. Я вам скажу, шо 
і я спадкоємець козацького роду. Це у мене 
був прадєдушка – Сіромаха Антон Мино
вич, а в його був син Сіромаха Микита, це 
вже мій дєдушка <...> Сіромахи, Сироти, 
Хмуренки, Жуки отам на Морквині жили – 
це були все рідня і всі козацького роду» (БЛ). 
Жінка розповіла, що в слободі Клима Пере
пелиці була дерев’яна церква на честь По
крова, куди було пожертвувано запорожцями 
напрестольний хрест. І вже з офіційних доку
ментів дізнаємося, що на місці давньої церкви 
в 1805 році відбулася закладка кам’яного хра
му. Оскільки 28 лютого 1805 року архієпис
копом Катеринославським, Херсонським і 
Таврійським Афанасієм була дана грамота на 
благословіння (за № 525) на побудову церк
ви. Її будівничий – повітовий поміщик майор 
Перепелицин. За словами працівниці селищ
ної ради, нині ця напівзруйнована будівля є 
предметом зацікавлення церковної громади 
села Коротяк (ЛМВ).

У цілому опитування представників ко
зацьких родів виявило й кілька спільних 
пізніших мотивів: репресії влади, переслі
дування заможних родин та інакомисля
чих після революції та в 1930х роках. За 
розповідями, з усіх навколишніх сіл Олек
сіївка найбільше постраждала від голоду 
1933 року та репресій. «Ну була колективі
зація, багатші люди, будем казать хазяїни 

сільського господарства, хто не вспів утікти, 
тікали туди в Кривий Ріг, на Донбас. А хто 
не встигав, то гнали десь туди в Магадан, на 
Сібірь» (ТГА).

У селі до сьогодні побутують перекази про 
винуватців тих подій. «А коли почали оце роз
куркулення, казала моя баба Ганна, приїхав 
такий собі Мохов, він був із отих росіян тисяч
никівкомуністів, що їх послали на села. Каза
ла баба: “Рябий, кривоногий, гидкий, малий, 
а яке ж воно було клятуще! Це страх господ
ній!” Оце люди як лаялися, то казали “Шо ти, 
наче Мохов”, “Дурне, як Мохов”. Це в людей 
вже, знаєте, як афоризм пішов по селу: “Дур
ний, як Мохов”. Це, казали, страшна людина 
була» (КВМ). «Не було ж тоді шо їсти, а вона 
(моя тітка) украла відро пшениці. Та й засу
дили її на 10 год, одправили аж на Колиму. 
А маминого дядька тоже репресірували, і туди 
ж – на Магадан, на цю ж Колиму. Нізащо. 
Так забрали та й усе. Це не то шо за 5 коло
сків. Прямо забрали, і він не знав за шо, і по
таскали аж туди» (ТОД).

Від голоду не рятувала навіть річка. «Ой, 
оце ж розказувала моя баба Оксана, скільки ж 
людей загинули в річкі. Лізли по оті черепаш
ки. Голодні такі, геть слабі. У річку, каже, за
йде, а вийти не може. І ото, каже, впало, і там 
в річкі зосталося» (КВМ).

Поведінку деяких своїх земляків свідок 
згаданих подій 95річна Євгенія Будяненко 
пояснює так: «Знаєте, коли людина голодна, 
вона стає така безразлічна, мабуть і пізніше 
це в їхніх дітях проявилося» (БЄ). Показо
во, що дехто із селян навіть змінював свої 
прізвища під тиском різних обставин. Так, 
один з потомків козака Сови став Маєв
ським (ТОД), а один з Давиборщів змінив 
своє прізвище на Ткаченко. На фронтах Дру
гої світової війни загинуло багато нащадків 
уцілілих козацьких родів. 

Та попри всі історичні катаклізми, до кінця 
1980х років Олексіївка стала міцним госпо
дарством. Георгій Ткаченко (нині пенсіонер, ра
ніше працював листоношею, керівником птахо
комплексу) стверджував, що майже всі корінні 
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мешканці є нащадками козацьких родів, адже 
кожна сім’я до початку ХХ ст. налічувала не 
менше дванадцяти осіб. «Про козаків, які за
снували село, знаю таке. Селу, кажуть, вже 
більше ніж 500 років. Воно, значить, старше за 
Бобринець. [Називає представників давніх ро
дів у селі] Тороп Карпо, Гавриш Никифір, Бо
боша Хома, Корнівецький Петро. Ще є Гури. 
Вербових було три брати: Володимир Павло
вич і Степан Павлович померли в Олексіївці, 
а Іван Павлович жив у Бобринці. Великих тут 
дуже багато. Була така баба Карлиха Велика. 
Оце од неї, вроді, пішло того роду дуже бага
то. Столяром у селі був Трохим Сова. Він від 
мене через річку жив. Він вуліки робив, а тоді 
і його син Пилип. Сова Трохим завжди роз
водив бджоли. Ще до войни він уже займався 
вуліками. Гавриш Дмитро Мусійович. Малю
вав він непогано. На воротах разне, там каз
ки, квіти. А по спеціальності він механізатор і 
тракторист. Тут ще була Молдован Марія, а її 
дочка Таміла була завідуючою Будинку куль
тури. То вони ото вугли розмальовували, то 
разні рози, то голуби, ото всяке таке рисували 
на хатах» (ТГА). Також він розповів як про ха
зяйновитих, так і про неспроможних керівників 
колишнього місцевого колгоспумільйонера в 
60–80х роках ХХ ст. Прикметно, що незва
жаючи на катастрофічні процеси для сільських 
господарств на початку 90х років ХХ ст., міс
цеві фермери не допустили зайд до розкрадан
ня майна колгоспу і самі очолили сільськогос
подарські підприємства. (Серед них був і наш 
провідник Володимир Рижков, якому ми вдяч
ні за допомогу під час експедиції). Кілька з них 
потім брали активну участь у Майданах, за
хищаючи своє право на волевиявлення, а зараз 
завзято допомагають військовим, це, зокрема, 
Володимир Рижков, Олексій Цокалов та ін.

Попри усталену думку щодо марності спроб 
дослідження козацької спадщини в сучасних 
реаліях, вважаємо такі польові розвідки акту
альними й перспективними. Варто наголоси
ти і на досить помітному явищі – активізації 
козацької складової в суспільній свідомості у 
зв’язку з подіями на Майдані 2013–2014 ро
ків і війною на Сході.

Використавши культурноландшафтний під
хід у дослідженні, ми переконалися, що просто
рові асоціації помітно допомагають старожилам 
пригадати почуті в ранньому віці оповіді, забуті 
події, активізують колективну пам’ять. Спира
ючись на викладену в розвідках В. Ястребова 
інформацію, доходимо висновку, що нині може 
бути продуктивним підхід щодо виявлення в 
колективній свідомості місцевих мешканців об
разу козацького краю, описаного ним наприкін
ці XIX ст. І зараз проживають тут нащадки ко
зацьких родів. Збережена козацька топоніміка. 
Збережено топонімічний фольклор. Загалом 
присутня традиційна організація життєвого 
простору, хоча окремі локуси трансформовано 
чи зруйновано. Найменше зберігся традицій
ний обрядовий комплекс, який, як і повсюдно на 
Півдні України, зазнав суттєвих деформацій. 
Не виявлено давніх традиційних зразків одягу, 
за винятком Бузової (за окремими свідченнями, 
такі зразки одягу та рушників були передані в 
районний та обласний музеї). 

Зроблено спробу встановити ініціаторів 
масового переселення з Валківського повіту 
Харківської губернії. Це, ймовірно, нащад
ки знаних козацьких родів – М. Кир’яков, 
А. Задонська, що також вимагає спеціально
го вивчення. Водночас окреме польове дослі
дження проведено на зазначеній в цій розвід
ці території Слобожанщини, матеріали якого 
нині готуються до друку.
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БЄ – Будяненко Євгенія, 1920 р. н. Записали 
Л. Боса, О. Босий 15 вересня 2015 р. у с. Олексіїв-
ка Бобринецького рну Кіровоградської обл.

БЛ – Басиста Лідія, 1935 р. н. Записали Л. Боса, 
О. Босий, А. Журавльова 29 вересня 2015 р. у с. Бу-
зова Компаніївського рну Кіровоградської обл. 

БОП – Бершадська Ольга Павлівна, 1991 р. н. 
Записали Л. Боса, О. Босий, А. Журавльова 29 ве-
ресня 2015 р. у с. Олексіївка Бобринецького рну 
Кіровоградської обл.

КВМ – Коваль Валентина Миколаївна, 
1967 р. н. Записали Л. Боса, О. Босий, А. Журав-
льова 27 вересня 2015 р. у с. Олексіївка Бобри-
нецького рну Кіровоградської обл.

ЛГО – Лашкул Георгій Олексійович, 1946 р. н. 
Записали О. Босий, Л. Боса, А. Журавльова 29 ве-
ресня 2015 р. у м. Бобринці Бобринецького рну 
Кіровоградської обл.

ЛМВ – Лукасевич Марія Василівна, 1959 р. н. 
Записали Л. Боса, О. Босий, А. Журавльова 29 ве-
ресня 2015 р. у с. Коротяк Компаніївського рну 
Кіровоградської обл.

ТГА – Ткаченко Георгій Афанасійович, 
1938 р. н. Записали Л. Боса, О. Босий, А. Журав-
льова 27 вересня 2015 р. у с. Олексіївка Бобри-
нецького рну Кіровоградської обл.

ТОД – Тороп Олена Дмитрівна, 1932 р. н. Запи-
сали Л. Боса, А. Журавльова, Т. Перегінчук 25 ве-
ресня 2015 р. у с. Олексіївка Бобринецького рну 
Кіровоградської обл. 

ЦММ – Цвєтік Микола Михайлович, 1954 р. н. 
Записали Л. Боса, О. Босий, А. Журавльова 26 ве-
ресня 2015 р. у с. Олексіївка Бобринецького рну 
Кіровоградської обл.
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«ТРАВНЕВІ ЗУСТРІЧІ»

Софія Майданська

УДК  

Умань – і куди не кинь оком – повсюди 
надщерблені «артефакти» доби розгорнутого 
соціалізму кінця 1950х. Лише трьохсотлітні 
липи обабіч дороги, що стрімко провадить до 
воріт Софійського Вертограду, міцно вкорінені 
жиляками, що аж репнув ямковий асфальт, усе 
ще хочуть нагадати про кращі, закріплені Маг
дебурзьким правом, часи оповитого містикою 
міста, що проситься під перо Бруно Шульца. 
Зарослий бур’янами сквер, де на сірому бе
тонному п’єдесталі – сіре погруддя забутого 
генерала Черняхівського. А через дорогу, на 
пустирищі, заквітчаному густими заростями бо
родавника, –  занедбана кам’яниця, чи скоріше 
палаццо привидів; із його виду навіть темні часи 
більшовицької босоти, яка все, чого не розумі
ла, руйнувала «до основанья», не змогли стерти 
шляхетні риси, означені архітектонікою модер
ну кінця ХІХ – початку ХХ ст. Сірий пил про
леткульту грубим шаром лягав не лише на руїни 
соборів і палаців, що їм «об’явили війну», але й 
на свідомість підпилого «совка», якому від з’їзду 
до з’їзду компартії на рівні «дзержинського» 
фанатизму нав’язували: «Хто не з нами – той 
проти нас». І не тільки в зонах ГУЛАГу носи
ли брудносірі бушлати з нашивними номерами, 
але й усе «куфайчане» суспільст во намагалося 
стати малішим, сірішим, німотнішим, і лише на 
жовтневотравневих парадах наказовим поряд
ком «народні маси» впадали в транс тривалих 
оплесків, що переходили у вічні овації. Від
тепер національна історія, віра, старосвітські 
традиції, звичаї, строї в кращому разі ховалися 
на горищі, у ковану дідівську скриню, а в гір
шому – пускалися на ганчір’я та для розпалу; 
боронь Боже сказати «Добрий вечір тобі, Пане 
Господарю!», відтепер зверталися лише так: 
«товарищ – ты», «женщина – ты», «мужчи
на – ты», «мужик – ты». І з кожного плаката 

дулом стирчав націлений тобі в спину вказівний 
зі словами «Даёшь...».

Окидаючи зором оцю тотальну занедба
ність нашої душі і старої нашої дороги під 
трьохсотлітніми липами, приходиш до болю
чого усвідомлення: час розпаду сірого пилу, що 
в’ївся в наш мозок, може тривати навіть довше, 
аніж розпад чорнобильського радіоактивного 
осаду. І сьогодні не важить, де хто примножує 
свій прожитковий мінімум; байдуже, чи це 
Maybach, Porsche Carrera, Versace, а чи Second 
hand, бо побачивши і почувши мову олігархів, 
депутатів і бомжів, нараз приходиш до фаталь
ного висновку – всі вони нащадки тієї ж біль
шовицької босоти. Прикро усвідомлювати, але 
цим «сірим пилом» густо вкритий не лише схід 
і центр України, але й захід, наш славнозвіс
ний «П’ємонт», у якому старі пані скаржаться 
на русифікацію, що почалася з московського 
мату в творах новітніх класиків літератури, бо 
«сірий пил», якщо його не витираєш, має здат
ність осісти надовго... 

...Як та хмара, гайдамаки
Умань обступили
Опівночі; до схід сонця
Умань затопили...

Тепер мала нагоду побувати в Умані вдруге. 
Минулого разу невеликим гуртком вирушили 
на авті з єдиною метою – побачити нарешті 
рукотворний шедевр паркової архітектури, ки
нутий до ніг народженої в Елладі красуні. Ми 
були тривіальні туристи з тривіальним гідом, 
який поспіхом провадив нас, різношерсто 
галасливих, визначеними «теренкурами» ту
ристичного маршруту. Дива Божих рук і рук 
людських мигтіли повз нас і ми ледве встигали 
розчепіреними очима і вухами хапатися стрім
ких берегів «потоку свідомості» нашого гіда. 

http://www.etnolog.org.ua
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Ні – з дивом треба зустрічатися сам на сам, 
а не в екзальтованому натовпі.

Тому коли мені зателефонувала моя давня 
приятелька Ніна Найдич і запросила поїхати 
з нею до Умані, де вже четвертий рік поспіль 
у дитячій школі мистецтв відбувався фести
валь фортепіанної музики «Травневі зустрічі», 
я недовго роздумуючи, погодилася. Зізнаюся, 
лише почувши магічне «Умань», вже уявила 
себе в романтичному розмаї Софіївки; після 
довгої зими нарешті випала нагода вирватися з 
непролазної бетонної сельви міста. Ніде правди 
діти, у цю травневу пору, в цю швидкоплинну 
мить весни, мені найбільше хотілося чути пта
шиний хор гаїв, а зовсім не академічну музику 
на холодній сцені містечкової концертної зали. 
І що нового я могла почути в стінах скромної 
районної школи, де, як і всюди в подібних за
кладах, колись гордовиті музи, що вели танок 
на Парнасі, забувши про золоту добу Перікла, 
сором’язливо ховають очі, збираючи останні 
окрушини, що їх зазвичай називають «фінан
сування за залишковим принципом». Ну чим 
тут могли мене здивувати, коли доля вже не 
раз дарувала можливість чути і спілкуватися 
з найкращими музикантами світу, коли мала 
щасливу нагоду вести музикознавчі дискурси 
з педагогами найвищого класу, зокрема з по
слідовниками Київської фортепіанної школи, 
біля джерел якої стояв сам маестро Нейгауз. 
Майже завжди розмова точилася наче кров 
з невиліковної трофічної рани, бо найбільше 
пекло нерозуміння чину і ролі національної 
культури нашим культбезпросвітним урядом 
олігархів. І головна проблема – нездатність 
осягнути розумом одноденок вагу збереження 
професійних традицій і мистецьких шкіл, які 
формувалися десятиліттями, а часом і віка
ми, щоб тепер, на свою ганьбу, ми дочекалися 
бачити, як у Незалежній і Соборній, на місці 
козацьких шкіл та колегій, злодіями в законі 
будуються захмарні борделі. 

І все ж, наперекір усім негараздам, у пер
ших рядах цих вчителів од Бога стоїть Ніна 
Митрофанівна Найдич, якій не раз вдавалося 
дивовижним чином прищепити до непоказної 

дички, що росла собі, як сама хотіла, шляхет
ну природу музикантського родоводу, наді
леного тонким відчуттям досконалої форми і 
глибокого змісту. Упродовж тридцяти років на 
власні очі бачила, як зпід її крила вилетіло на 
зоряний небосхил не одне покоління видатних 
музикантів, обдарованих високими титулами і 
світовою славою. 

А тут, ну що я могла тут побачити, коли 
десь у кінці шкільного подвір’я як облуплений 
монумент вождя народів, як свідок розгорну
того соціалізму «на запасном пути» непоруш
но стояв традиційний нужник тридцятих – 
п’ятдесятих років... 

Тут, у забутому амбітними державницьки
ми проектами совковому загумінку, завжди 
новою може бути лише Весна, і вона вже пере
можно буяла на всіх фронтах... 

Тому сховавши за серпанковим шаликом 
ледь помітну складку лагідноусміхненого 
скепсису, я сіла в машину до молодих батьків, 
які везли своє дитя на Уманський фестиваль і 
зголосилися взяти мене із собою. Уже в доро
зі дізналася, що тендітна юнка Ліза Симчук, 
студентка другого курсу Національної музич
ної академії України імені П. І. Чайковського, 
цього вечора має грати складну програму, де 
буде увесь набір класичної фортепіанної музи
ки. Я подумала: дитина – колишня учениця 
Ніни Найдич, хоче перед академконцертом, 
а чи іспитом, обіграти програму на сцені. Від
чувала хвилювання дівчини, бо й сама не раз 
переходила через цю тривогу, коли десь під 
грудьми діймає стиснута пружина, що не дає 
ні їсти, ні пити. 

Трохи більше ніж за дві години ми вже 
в’їжджали до виметеного, прибраного, як на Ве
ликдень, і на диво безгомінного двору музичної 
школи. Фортепіанних пасажів я не почула. 

Згодом виявилося, що на другому поверсі 
в тиші переповненої зали Ніна Митрофанівна 
Найдич веде майстерклас із ученицею 5 кла
су Уманської музичної школи Світланою Без
язичною.

Не мала наміру порушувати благословенну 
тишу та увагу викладачів і дітей, що ловили 
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кожне слово авторитетного Маестро, лише 
кинула краєм ока в бік сцени і, на мій подив, 
побачила, що там, захопивши майже увесь 
простір, стоять два нові концертні роялі (як 
потім з’ясувала – марки «Естонія»). Це мене 
неабияк здивувало, бо за моїх часів навчання 
в подібній школі ми могли розраховувати лише 
на «чернігівські» піаніно і на скалічені кабінет
ні фортепіано, залишені у спадок від старень
кої Австрії. 

Був другий день фестивалю «Травневі зу
стрічі». І нарешті мені поступово почала від
криватися мистецька платформа цього заходу. 

Здавалося, після колонних залів кон
цертної столиці, після численних аудиторій і 
класних кімнат консерваторії та музичної де
сятирічки ім. М. В. Лисенка, де промайнули 
найкращі роки молодої талановитої піаністки 
Ніни Найдич, вороття до провінційних запи
люжених вуличок злудношагалового містечка 
не буде. Та раптом у грудях так невиліковно 
замлоїло ностальгійною тугою. І це не лише 
пам’ять про Уманську районну музичну школу, 
куди її малою привели батьки, а певно, щось 
інше, посутньо закорінене в глиб віків, про що 
попервах пані Найдич і не здогадувалася. 

Вона була саме з того шляхетного стар
шинського роду, роду вольних козаків, які в 
XVI ст. ще учнями братських шкіл засвоїли 
істину, на яку настановляв їх А. Радивиловсь
кий: «Користь із красотою, красота з користю 
нероздільні» 1.

Було колись – в Україні 
Ревіли гармати;
Було колись – запорожці 
Вміли панувати.
Панували, добували 
І славу, і волю;
Минулося – осталися 
Могили на полі...

Подиву гідний вік просвітництва і визволь
них змагань, коли Україна, «добуваючи і сла
ву, і волю», своїми кривавими загравами збу
дила Європу до романтичних візій Берліоза, 
Ліста, Байрона. Козацька Україна, Феніксом 

виринаючи з вогню, попри все, сповідувала 
верховенство Краси.

Традиційно, ще від XIV ст. здобуваючи 
освіту за кордоном, переважно в Італії, Фран
ції, Німеччині, Голландії, Австрії, козацькій 
старшині був притаманний добрий смак, і щед
ро фондуючи зведення соборів у своїх селах, 
вона вже не хотіла бачити скуті середньовіч
чям канони візантійської іконографії, але дава
ла волю пензлям художників, які так само, як у 
музиці Бортнянський, Березовський, Ведель, 
уводили українську інтонаційну експресію 
кольору і форми в іконостаси Великих Соро
чинець, Конотопа, Сміли, Сулимівки, Берез
ни, села Межиріч. Силою віри у воскресіння 
вони могли рівнятися хіба що з динамікою 
«Вознесіння Марії» іспанця Ель Греко. Чого 
вартує лише фрагмент ікони із села Ситихів 
(XVII ст.): «Хористи», де хлопчикидисканти 
в першому ряду поруч зі зрілими півчими натх
ненно співають, тримаючи в руках нотні текс
ти. Художник з такою зворушливою любов’ю 
малював цю композицію, що навіть через три 
століття ми можемо прочитати окремі ноти 
на нотоносці. Саме під враженням відвідин 
Умані син антіохійського патріарха Макарія, 
Павло Алепський, залишив у своїй хроніці за
пис: «Нас привели у величаву високу церкву з 
мідними куполами красивого зеленого кольору 
(колір патини). Її срібні лампади зі свічками 
численні. Над нарфексом 2 –  гарна дзвіниця. 
У ньому є висока решітка, звернена до хоро
су; за нею стоять півчі і співають по своїх нот
них книгах із органом...». І це, до речі, було в 
право славному храмі...

Дитина народжувалася, росла, сміялася 
і плакала, вбираючи красу природи рідного 
краю і рідного Собору. Росла під охороною 
Божої краси, щоб Любити. З малого творить
ся велике – із Соборів по українських селах, 
зведених княжою та гетьманською Україною, 
творилася Соборна Україна.

З малого твориться велике. Коли чотири 
роки тому зародилася ідея заснувати в Умансь
кій музичній школі (тепер – Школа мистецтв) 
міжнародний фестиваль фортепіанної музики 
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З експедиційних досліджень. Хроніка 

«Травневі зустрічі», поза сумнівом, Ніна Най
дич насамперед думала про вже створену нею 
філософію фортепіанної школи, яка увібрала 
в себе не лише вузькопрофесійні особливості 
фортепіанної виконавської культури, але й ши
рокий спектр естетичного сприйняття світу че
рез образотворче мистецтво, літературу, при
роду, а головне – мову, що закладена в кожен 
атом світобудови, яку творча особистість му
сить почути. Результатом цієї роботи був уже 
вирощений нею «Сад божественних пісень» 
її учнів, якими вона пишалася, як мати, яка в 
неділю веде своїх красивих дітей до церкви, 
ловлячи на них захоплені і трохи заздрісні по
гляди краян, дітей, висока майстерність яких 
уже визнана суворими журі найавторитетні
ших міжнародних конкурсів. Вона покликала 
їх – і вони злетілися з усього світу в маленьку 
і світлу Альмаматер своєї вчительки. 

Звісно, коли засновувався фестиваль, на
вряд чи Ніна Найдич думала про свого славно
го предка – охочекомонного полковника Іллю 
Федоровича Новицького, прибічника Івана 
Мазепи, не думала про розцвіченість епохи ба
роко, де спліталися, наче в поліфонії рослинної 
в’язі на мазепинських Златих Вратах, складне 
мереживо бахівських світлотіней «Бранден
бургських концертів», поезія Івана Величковсь
кого, філософія Григорія Сковороди, де як по
чаток і кінець, як Α і Ω (Альфа і Омега), як 
головна Божа заповідь, була Любов. 

Саме на засадах сковородинської філосо
фії Любові, де об’єдналися високий професіо
налізм, духовність і скромність, де «в малих 
речах можна побачити вічність», де «оте, чого 
прагнеш, завжди з тобою, завжди всередині 
тебе», навіть не усвідомлюючи глибини, за
кладеної в сакральну пам’ять, невелика група 
однодумців почала з повною віддачею фанатів 
обраної релігії втілювати її в життя. 

Вони не покладали великих надій на під
тримку свого мистецького задуму з боку обл
держадміністрації та міського управління 
культури. Державні культуртрегери не розу
міли, про які «закорінені у вічність» культурні 
програми може йти мова, коли їм самим ледь 

вистачало на хліб насущний. А нашим ентузі
астам, налаштованим на позитив, аж ніяк не 
хотілося витрачати дорогоцінний час на «лік
без» у стінах «управління культури»; Сороса 
на той час, на жаль, поблизу не виявилося...

І знову стала в нагоді пам’ять народних тра
дицій, пам’ять про культурну толоку. Голов
не – вони не повинні були нічого один одно
му пояснювати, розуміли з одного помаху, як 
розуміє кантора капела, з блиском виконуючи 
багатоголосся партесних концертів. 

«Травневі зустрічі» скинули з їхніх похи
лених плечей тягар «застійних» років, і всі як 
один, з потугою молодого завзяття ставали ві
сімнадцятилітніми.

Першою з беззастережною вірою в реалі
зацію задуму прийшла на допомогу Єлизавета 
Іммас – піаністка, педагог і концертмейстер 
Музичного училища та Уманської школи мис
тецтв, з якою ще ученицями входили у світ 
темперованого клавіру і через вишукані у сво
їй простоті канони, інвенції, сонатини вперше 
торкнулися контрапункту та сонатної форми 
музичної світобудови. Пані Є. Іммас фактично 
стала менеджером на добровільних засадах. 
Тут усі вони були самовідданими волонтера
ми на культурному фронті, де головною метою 
була воля до творчості. 

Молода директор музичної школи Вікторія 
Лисогор самим своїм іменем засвідчила безза
стережну перемогу задуманого проекту і захо
пила амбітними планами увесь викладацький 
склад, а ті залучили до справи учнів, які вже 
запрягли до роботи своїх батьків. Батьки ж, не 
роздумуючи ні миті, підставили і своє плече, 
бо, звісно, устами їхніх неповторних дітей го
ворить істина. 

Усе – від афіш, програм, запрошень, або
нементів до влаштування побуту і культурної 
програми для гостей фестивалю – було зроб
лено власними силами, за свої скромні кошти і 
з великою любов’ю. 

Ця любов несподівано відкрила приховані 
таланти, які в повсякденному житті, здавалося 
б, ніхто й не помічав: викладачка Музичного 
училища по класу фортепіано Наталія Ште
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фуца виявилася глибоким знавцем історії ден
дропарку «Софіївка» і викликала захоплення 
гостей фестивалю своїми оповідями, коли про
вадила їх утаємниченими стежками рукотвор
ного парадизу. 

Подружжя Лариси та Віктора Кислюків, зі 
світу київської академічної науки (які працю
ють: вона – в Інституті української мови НАН 
України, а він – в Інституті фізики напівпровід
ників НАН України), керуючись Любов’ю до 
зрілого професіоналізму юних «Магістрів гри», 
взяли на себе неабияку відповідальність –  
довозили на «Травневі зустрічі» цих виняткових 
дітей з Києва до Умані й назад.

Три травневі дні наче у відшліфованому ба
гатогранному кристалі відбили досконалість і 
гіпнотичний чар чистого потоку музики. Про
граму виступів пані Найдич вибудувала таким 
чином, що кожен присутній на той час у залі міг 
почути і побачити, мов у прискореному кадрі, як 
із пуп’янків розвивається розкішне суцвіття.

Першого дня, у п’ятницю 15 травня, неве
лика зала Уманської музичної школи на кілька 
годин стала робітнею славнозвісної Київської 
музичної школи ім. М. Лисенка, де кожен 
Божий день працює зі своїми вихованцями 
Ніна Митрофанівна. Тут, крім лекцій, що 
стосувалися секретів виконавської майстер
ності на перших етапах навчання, які прочи
тали Н. Найдич та народна артистка України 
Н. Середенко, присвятивши свою розвідку 
«Маленьким прелюдіям» Й. С. Баха, присут
ні стали очевидцями метаморфози, коли малі 
бешкетники, забувши про скайборди, почина
ють зосереджувати свою увагу на художньо
інтонаційних образах і смислах музичної мови. 
Бо ж казав колись Ф. Ніцше: «Чим більше ти 
музикант, тим більше ти філософ». І довели цю 
аксіому три мушкетери – вихованці Н. Най
дич: учень 4 класу Мирослав Михайленко, 
учень 7 класу Олексій Васько та учень 5 класу 
Олександр Люцко.

Та вже з виступу студентки ІІ курсу 
Київсь кої музичної академії ім. П. І. Чай
ковського Лізи Симчук (клас викладачів 
Н. Найдич та професора А. Кащенко) усі 

присутні в залі почали поступово вникати в 
сутність «аскетичного ордену інтелектуалів, 
які займаються освітою і вихованням моло
ді, а також грають у специфічну гру, названу 
Грою в бісер. <...> Коли на землі мир, коли 
всі речі перебувають у стані спокою і все у 
своїх перетвореннях наслідує Найвище нача
ло, тоді музика може бути викінченою. Коли 
прагнення і пристрасті не звертають на хиб
ний шлях, тоді музика стає досконалою. До
сконала музика має свій ґрунт. Вона повстає 
з рівноваги. Рівновага виникає зі справедли
вості, а справедливість – із сенсу всесвіту. 
Тому про музику можна говорити тільки з 
людиною, яка збагнула сенс всесвіту.

Музика тримається на гармонії неба й зем
лі, на відповідності темного й світлого» 3.

Ні, це не було змагання «А хто кращий?», 
це був своєрідний Парад молодих планет, які 
щойно відірвалися від свого Світила і, оберта
ючись довкола нього своєю орбітою, творять 
неповторну мистецьку Галактику.

І не має значення, що до фортепіано піді
йшла зовсім юна, тендітна дівчинка Ліза Сим
чук, її планета не була планетою «Маленько
го принца» з єдиною примхливою трояндою, 
вона почала свій музичний дискурс, зігравши 
Прелюдію та фугу сmoll Д. Шостаковича, 
силою інтуїтивної, підсвідомої пам’яті нама
гаючись збагнути незглибимий, просвітлений 
біль композитора початку 1950х, коли Ко
мандор – батько народів, охоплений параної
дальною агонією, ще цілився в кожну потили
цю... І результатом сталінського експерименту 
з репресіями, голодними «п’ятьма колосками», 
переможними війнами, з’їздами, п’ятирічками 
і апофеозом Чорнобиля, як видих втомлено
го Сизіфа на вершині гори, звучить музика 
В. Сільвестрова – відсторонена, відсутня, 
саркастична усмішка постмодерну в П’яти 
п’єсах «КичМузики». А потім, наче перед по
рогом осяйної зали струсивши з пліч сибірські 
сніги і пилюку «ямкових доріг», юна піаніст
ка веде нас до Ф. Шуберта (Соната сmoll) і 
Ф. Шопена (Концерт № 2 для фортепіано з 
оркестром), щоб утвердити тонкою, але міц
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ною рукою, що Божий світ створений за за
конами музики.

Покоління, народжене в постчорнобильсь ку 
добу, всупереч сподіванням адептів «русско 
совєцького мира», що «мирним атомом» спро
бували остаточно спопелити оте, «що знову 
оживає і сміється знову», стожильним зе
лом іще буйніше проросло на попелищі. Як і 
в себе, в «исконно лапотной глубинке», вони 
намагалися привити Україні «невиліковну 
маргінальність», однак надто глибоко заляга
ють архетипні джерела нашої нації з весільни
ми князями та боярами, з тим «Добрий вечір 
тобі, Пане Господарю», і з вічним Родом, що 
«пише листи розмаїті, пише, розсилає, все на 
тую Україну, де родину має...», із «тихими во
дами, ясними зорями, краєм веселим, миром 
хрещеним!», із дівчиною, що «на виргани грає, 
краще співає», бо «слава не вмре, не поляже, 
поміж козаками, поміж рицарями, поміж доб
рими молодцями».

І слухаючи аспіранта Київської музичної 
академії ім. П. І. Чайковського Павла Лисого 
(клас викладача професора А. Кащенко), ми
моволі згадалися саме ті талановиті діти нашої 
«сільської глибинки», того «краю веселого», які, 
закінчивши кращі університети тодішньої Єв
ропи, як Сковорода, поверталися в рідні села на
вчати дітей філософії, латини, риторики та осо
бливо – «Граматики мусікійської», бо за тією 
граматикою творилися партесні хори Життя.

Павло Лисий – юнак із села Дзензелівка 
Маньківського району, що на Черкащині, ще 
під час навчання в районній музичній шко
лі здобув 3 місце на ІІ дитячому музичному 
конкурсі пам’яті П. І. Чайковського, що про
ходив у місті Кам’янці. Перемога на конкурсі 
дала хлопчикові можливість продовжити на
вчання в Київській середній спеціалізованій 
музичній школіінтернаті ім. М. В. Лисенка. 
Саме тут він потрапив у клас до Н. Найдич, 
і вже у квітні 2008 року здобув 3 місце на ІХ 
Всеукраїнському конкурсіфестивалі «Нейга
узівські музичні зустрічі». У 2011 році студент 
Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського Павло Лисий здобув І пре

мію на Міжнародному конкурсі молодих ви
конавців «Мистецтво ХХІ століття» в місті 
Ворзелі, а в 2013 році став лауреатом І пре
мії І Міжнародного конкурсу піаністів Villede 
Gagny у Франції. У цей час він поєднує на
вчання з активною концертною діяльністю.

Твори, які виконував цього вечора Павло 
Лисий, прозвучали візитівкою «Травневих зу
стрічей»: сповнені тепла і світла «Пори року» 
П. Чайковського і Варіації C. Рахманінова на 
тему Ф. Шопена, де крізь густу, насичену рах
маніновську фактуру проростала шопенівська 
«Софіївка» з базальтом закам’янілого болю і 
діонісійським шалом незнищенної весни. 

Та що цікаво – той архетип національного 
характеру, властивий наставниці юного музи
канта Н. Найдич, проявив себе вже на друго
му курсі Музичної академії, коли Павло разом 
зі скрипалем Орестом Смовжем започатку
вали фестиваль класичної камерної музики в 
с. Дзензелівка. Чи це не відгомін золотої ба
рокової доби, коли рівень професіоналізму це
хових музикантів оцінювався насамперед пер
шою особою держави – самим гетьманом. Як 
писав у той час Климентій Зиновіїв: 

Веселоє ремесло музицтво, повідають,
же іграми своїми смутних пудвеселяють,
А веселії паче веселими бивають
когда музики в скрипку і в цимбали іграють. <...>
Поневаж, як іниї ремісники цех мають,
так і оні, спасет їх Бог, в цеху зоставають, <...>
і хліба даремного нігди не уживають,
тілько його всякії през працю заробляють...

Тоді інтелектуальний рівень суспільства, 
і передусім козацької аристократії, визначав
ся рівнем розуміння високих мистецтв, а тепер 
інтелект перших осіб держави визначається 
кількістю забитих голів на футбольному полі.

Фестиваль класичної камерної музики в 
селі Дзензелівка вже заявив про себе як яви
ще в сучасній музичній культурі. З України та 
зза її меж у селі на Черкащині, як на своє
рідний музичний пленер, збираються молоді 
музиканти, кращі з кращих майстрів ансамб
левої гри. Про високий рівень виконавської 
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майстерності учасників Дзензелівського фес
тивалю свідчать два камерні ансамблі, що 
приголомшили присутніх на уманських «Трав
невих зустрічах»: Денис Яворський (фортепі
ано) і Роман Холматов (скрипка), які вико
нали сонату № 1 С. Прокоф’єва і сонату № 3 
Й. Брамса, та Дмитро Чоні (фортепіано) і 
Орест Смовж (скрипка), які зіграли Марш 
та Колискову Б. Бріттена і сонату № 1 аmoll 
Р. Шумана. Щиро зізнаюся – давно, з часів 
метра ансамблевої гри Д. Ойстраха, не дово
дилося чути такого бездоганного виконання. 
Досконала техніка, чистота інтонації, багата, 
виразова звукова палітра сприймалися орга
нічно, як дані самою природою крила для по
льоту в часі і просторі музичних форм, стилів, 
дані для відтворення, інтерпретації глибинних 
змістів епохи, у якій творив композитор. Гра 
музикантів створювала ілюзію єдиного єства, 
єдиного дихання, єдиного серцебиття.

Цього вечора відкриттям для поціновувачів 
фортепіанного мистецтва став виступ само
бутнього музиканта з Китаю – піаніста Ван 
Мяо, випускника Київського інституту музики 
ім. Р. М. Глієра (клас викладача А. Ляховича). 
Невгамовний темперамент музиканта ледь не 
чвалом нісся в сонатах Esdur № 18 Л. Бетхо
вена та hmoll Ф. Ліста. Той нестримний галоп 
несподівано скінчився дивовижною фортепіан
ною п’єсою сучасного китайського композитора, 
де традиційна хитка пентатоніка була наповне
на струменистим світлом імпресії і цей невели
кий твір був як подих розквітаючого лотоса.

Ван Мяо не вперше в Україні: на початку 
входження у світ великої музики він також був 
учнем Н. Найдич. Повернувшись на батьків
щину, у країну Даоізму, лотосів та хризантем, 
він працював учителем у музичній школі. Та в 
думках Україна ні на мить його не відпускала...

Заключний день весняного фестивалю 
дивним чином підводив кожного до стану 
катарсису, бо тільки висока музика стає ре
зонатором людської душі як однієї з найчут
ливіших мембран світобудови. Опинившись у 
позачасовому просторі гармонії сфер, втрачаєш 
відчуття матеріального і ніби позбавляєшся ті

лесної оболонки; залишається лише пульсація 
музичної мови – змінні, плинні, минущі стани 
твоєї природи, часом податливі і вразливі до 
краплі роси чи сльози, чи подиху моря, а ча
сом стійкі і відпорні до ударів долі та світових 
катаклізмів.

Т. Шевченко писав:

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова...

«І та музична мова...» – додав би він після 
революційного виступу Ф. Ліста, якого чув у 
Петербурзі.

Та на противагу судженням Т. Шевченка 
про гру Ф. Ліста: «Ліст проти Серве 4 фан
фарон, механік, ремісник перед художником, 
більш нічого!», гра наших піаністів була по
значена невластивою молодим людям про
світленою глибиною думки. Незважаючи на 
юний вік, кожен з них уже став особистістю. 
Як гросмейстера перед вирішальною партією, 
їх вирізняло вміння зосередитися на головно
му – на проникненні в сутність вічного, яке 
без творчого генія не існує, і ця зосередже
ність передавалася цілій залі. Здавалося, десь 
там у глибині кожного юного єства причаїлися 
старі Сократ чи Сковорода.

Таким, звільненим від ретязів суєтного сві
ту, чистим у своїй мудрій простоті, було одкро
вення Дмитра Чоні, студента ІV курсу Київсь
кої музичної академії ім. П. І. Чайковсь кого 
(клас професора Ю. Кота), і ця природа 
швидко плинності первозданного життя від
крилася вже з перших тактів сонати Еdur 
Д. Скарлатті. У його виразному туше – то 
просвітленому, то експресивному – бринів 
кожен обертон. Виконуючи масштабні твори 
В. Сільвестрова, О. Скрябіна, Ф. Ліста, як 
зрілий художник з набутим життєвим досві
дом, він створював образи космогонічно мін
ливого у своїй сталості світу людини. 

Молодий музикант уже став лауреатом і 
переможцем багатьох міжнародних конкур
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сів, серед яких: І премія на IV Міжнарод
ному фестивалі молодих піаністів (Глубчице, 
Польща, 2003); ІІ премія на V Міжнародно
му конкурсі молодих піаністів пам’яті Воло
димира Горовиця у групі «ГоровицьДебют» 
(Київ, Україна, 2002); І премія на VII Між
народному конкурсі піаністів ім. А. Кара
манова (Сімферополь, АР Крим, 2009); 
Гранпрі та Приз глядацьких симпатій на 
I Міжнародному конкурсі піаністів Villede 
Gagny (Париж, Франція, 2013). І на цій від
повідальній сцені Життя він нагадує юно
го аскета – «послушника» суворого ордену 
«Золотого Перетину», до якого всі прагнуть, 
та вступити вдається лише обраним. 

Те саме можна було сказати про лауреата 
всеукраїнських і міжнародних конкурсів, аспі
ранта Київської музичної академії ім. П. І. Чай
ковського Дениса Яворського, який не раз ви
ступав на концертних сценах України, Польщі, 
Чехії, Німеччини, Франції, Китаю. Сьогодні 
він вийшов із сольною програмою на малу сце
ну музичної школи і виконанням Транскрипції 
з опери Р. Вагнера «Рієнці», «Етюдівкартин» 
С. Рахманінова та «Чотирьох трансцендент
них етюдів» Ф. Ліста легко розсунув стіни 
старої провінційної школи і магією гри змусив 
повірити в одвічне прагнення митця пересту
пити межі можливого в намаганні досягнути 
трансцендентного абсолюту. І коли ми слуха
ємо збурений кривавим романтизмом «Вес
ни народів» етюд № 4 (dmoll) «Мазепа», то 
прочитуємо абсолют категоричного імперативу 
нашої незнищенної національної сили. Не треба 
Нострадамуса – слід лише навчитися чути му
зичні тексти, музичну мову композиторівгеніїв 
людства і нам відкриється генетичний код на
шого призначення.

І здається втіленням того призначення – 
як материнського начала нашої землі, начала 
всього сущого, до якого так палко молився 
Поет словами:

Земле, моя всеплодющая мати,  
Сили, що в твої́й живе глубині,
Краплю, щоб в бою сильніше стояти, 
Дай і мені!

Дай теплоти, що розширює груди,
Чистить чуття і відновлює кров, 
Що до людей безграничную будить
Чисту любов!

Дай і огню, щоб ним слово налити,
Душі стрясать громовую дай власть, 
Правді служити, неправду палити 
Вічну дай страсть!..

Утіленням тієї вольової основи, «що до лю
дей безграничную будить чисту любов!», по
стала перед нами молода піаністка Анна Улає
ва. Така собі Жанна дАрк родом з Вільшанки 
на полі бою Великої Музики. Як тепер кажуть, 
дитина «з глибинки», але смію запевнити – 
в Україні ніколи не було «глибинки» в значенні 
імперської «лапотной России». Глибина була 
лише в українських піснях і думах. Ледь не 
кожен хутір мав свій герб і прапор. Здобуло
ся на такі почесті та привілеї й село Вільшанка 
(тепер Кіровоградської області): прапор сму
гастовеселковий – зеленожовтоблакитно
білочервоний, а в осерді герба – неприступна 
оборонна фортеця, бо село засноване в середи
ні XVIII ст., коли тут оселилося кілька родин 
запорозьких козаків, а вже в 1754–1759 й 
1761–1764 роках Вільшанка входила до скла
ду Новослобідського козацького полку. 

А дівчинка з овіяного славою села, зачаро
вана музикою, пішла своєю дорогою, взявши 
єдину високоточну зброю – неймовірну волю 
до Творчості, що відкрилася їй з п’яти років, 
коли почала навчатися одночасно грі на скрип
ці та фортепіано. Уже в 11 років Анна всту
пила до КССМШінтернату ім. М. В. Ли
сенка, до класу Ніни Найдич, щоб одразу 
після закінчення школи продов жити навчан
ня в Національній музичній академії України 
імені П. І. Чайковського, у класі професора 
Ю. Кота. Закінчивши її з відзнакою, Анна 
Улаєва не покладаючи рук продовжує сту
дії, ставши студенткою Університету музики 
та образотворчого мистецтва (Universität für 
Musik und darstellende Kunst Graz) в Граці 
(Австрія). Про успіхи юної піаністки свідчать 
перемоги на міжнародних конкурсах, серед 
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яких: Конкурс пам’яті В. Горовіца (Україна, 
2010, VI премія), Giuliano Pecar (Італія, 2010, 
ІІІ премія), Val Tidone (Італія, 2010, ІІІ премія), 
Martha Debelli Wettbewerb (Австрія, 2009, 
2011, І премія), Jeune Talents (Франція, 2011, 
І премія), Josef Dichler Klavierwettbewerb (Ав
стрія, Відень, 2011, І премія), Blüthner Golden 
Tone Award (Австрія, Відень, 2013, І премія).

У 2001 році Анна Улаєва як солістка де
бютує в Києві з Оркестром Національної 
філармонії України і надалі регулярно грає 
з оркестрами Австрії, Німеччини, України, 
серед яких – камерний оркестр баварсько
го радіо (Kammerorchester des Bayerischen 
Rundfunks), Національний симфонічний ор
кестр України.

Водночас відбуваються сольні та камер
ні концерти на фестивалях: «Гогольфест» 
(Київ), Mozartiade, Musiktage Waging am See, 
Inselkonzerte auf Herrenchiemsee (Німеччина), 
Next Generation (Швейцарія). Анна Улаєва 
виступає як солістка, а також у складі камер
них ансамблів у провідних концертних залах 
України, Сербії, Польщі, Німеччини, Швей
царії, Ліхтенштейну, Франції, Іспанії, Австрії, 
Португалії, Японії.

А в ці травневі дні в статусі викладача 
Університету мистецтв у Граці  Анна Улаєва 
поспішила до Умані, щоб не позбавити себе 
можливості бути в обраному колі «Магістрів 
музики». Дух, що панував тут упродовж трьох 
днів, немовби переносив нас у Касталію, у міс
течко Вальдцель, яке існувало тільки в уяві 
Германа Гессе, а тепер постало в реальному 
часі і було, «так би мовити, офіційною столи
цею Гри... До речі, вальдцельська школа була 
найменша з усіх касталійських шкіл, у ній рід
ко навчалося разом більше як шістдесят учнів, 
і, звичайно, ця обставина також надавала їй 
якогось особливого, аристократичного відтін
ку. Здавалося, що вона стоїть вище за всі інші 
школи, що це ніби еліта серед еліти...».

І вже не важило, що там, за брамою шко
ли, запилюжена, законсервована ретроспекти
ва совкової байдужості – тут відбувалися не 
змагання, а дискурси виконавських інтерпре

тацій, сформованої не за одне століття філосо
фії фортепіанної культури.

Як молода професор Університету музики 
в австрійському місті Граці, при повній залі 
учнів та викладачів, Анна Улаєва вже зранку 
провела майстерклас на тему «Робота з вели
кою формою», щоб увечері продовжити свій 
дискурс, розгорнувши тему з фрагментарних 
прикладів та яскравих цитат до повнокровно
го концертного виконання програмних творів 
Й. Гайдна (Соната cmoll), Ф. Шопена (Скер
цо № 2, Ноктюрн cismoll), С. Прокоф’єва 
(«Сарказми»), Ф. Ліста (Сонет Петрарки 
№ 104), П. Чайковського – М. Плєтньова 
(Сюїта з балету «Лускунчик»).

Думки ГансаҐеорга Ґадамера «Про читан
ня і перекладання» (1989) напрочуд влучно 
характеризують роль перекладача, його свя
щенну місію – донесення істинного тексту 
автора до реципієнта. Ця місія в повній мірі 
покладена також на музиканта – інтерпре
татора музичних текстів: «...це перетворення 
непорушних знаків на стрімкий потік думок 
і образів – це фактично інтерпретація через 
використання тону й темпу мовлення та арти
куляції звуку. Це все зосереджене у “внутріш
ньому голосі” й зорієнтоване на “внутрішнє 
вухо” (слухача). <...> Звукові образи різних 
мов, що перекладу не підлягають, світять, мов 
сузір’я, що роз’єднані світловими роками. Про
те читач (слухач) “свій” текст розуміє». Му
зикантвиконавець стає більш ніж інтерпре
татором, він деякою мірою стає співавтором, 
він мусить прочитувати текст «між рядками», 
і суворо дотримуючись канонів класичних му
зичних форм і конотації музичного авангарду, 
пропускає ці тексти через власні кровоносні 
судини, через шалений струмінь свого часу, що 
відлунює в прискореному, чи уповільненому 
битті серця «співавтора», який вселяє у твір 
Вічне Життя. 

І цими рисами жертовного донора, що напов
нює твори композиторів живою кров’ю своєї 
любові, своєї віри, свого життя, відзначалося 
виконання Анни Улаєвої і решти визначних та 
визначальних у сфері виконавської діяльності 
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З експедиційних досліджень. Хроніка 

«Магістрів музики» на чолі з їхнім «Верховним 
Суддею», Маестро Ніною Найдич.

Три дні «Травневих зустрічей» добіга
ли кінця і на щемливому addolcendo спадали 
вечірні години. Прощаючись, тихо зойкну
ла за мною брама. У скронях ще догравали 
своє прокоф’євські «Сарказми», а назустріч 
йшла з лекцій безжурна студентська весна, 
йшла з Музичного училища імені Порфирія 
Демуцького, з Національного університету 
садів ництва, з Державного педагогічного уні
верситету імені Павла Тичини, з Уманського 

підрозділу Європейського університету, з Ко
оперативного економічноправового коледжу. 
Весна сміялася, перегукувалася, гомоніла 
українською, і мова її була чиста, свіжа, як со
ковите травневе листя. Гомоніла молода Укра
їна, а попереду зі своїми «Сонячними кларне
тами», співаючи, крокував кучерявий поет: 

Молодий я, молодий,
Повний сили та одваги,
Гей, життя, виходь на бій –
Пожартуєм для розваги!
  (П. Тичина).

1 Антон́ій Радивилов́ський (? – † 10 (20) груд-
ня 1688, Київ) – український православний цер-
ковний діяч і письменник.

2 Нарфекс – притвор.

3 Герман Гессе «Гра в бісер».
4 Франсуа Серве – бельгійський віртуоз (1807–

1866).
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«І ОДИН У ПОЛІ ВОЇН»:  
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 
ПРИСВЯЧЕНА ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

 (до 140-річчя від дня народження Миколи Макаренка)

Віталій Іванчишен

6–7 лютого 2017 року в м. Києві на базі 
Національного музею мистецтв імені Бог
дана та Варвари Ханенків відбулася Перша 
всеукраїнська наукова конференція «Історія 
музейної справи кінця ХІХ ст. – 1930х рр.: 
люди і колекції (до 140річчя від дня наро
дження Миколи Омеляновича Макаренка)».

Тематику Конференції склали два основні 
напрями. Перший з них – дослідження особис
тості М. Макаренка, його наукового доробку 
та вагомого внеску до археологічної та музеє
знавчої царин науки. Другий напрям передба
чав вивчення особистісного виміру, колекцій та 
інституцій музейництва означеного періоду. За
галом робота Конференції цілком влучно була 
структурована впродовж двох днів, охоплю ючи 
близько 60 доповідей та повідомлень.

Однією з «родзинок» наукового форуму 
стала вузькотематична виставка, присвячена 
персоні та доробку М. Макаренка. В експози
ції організатори розмістили не тільки рідкісні 
видання вченого, але й архівнодокументаль
ні матеріали, у яких в оптиці суспільнополі
тичних та культурних подій можна прочитати 
сюжети мозаїки тернистого наукового шляху 
наполегливої й непоступливої особистості Ми
коли Омеляновича.

Ведучи мову про перший напрям роботи 
Конференції, зазначимо, що доповідачами 
було окреслено контури непересічної людини 
і талановитого організатора музейної справи 
першої половини ХХ ст. Зокрема, у доповіді 
К. Чуєвої, заснованої на документах та про
токолах Національного музею мистецтв іме
ні Богдана та Варвари Ханенків, здійснено 
спробу виявити особистісний вимір початково
го етапу існування цього музейного осередку 
через професійні якості та дипломатичні здіб
ності першого його директора в складних сус

пільнополітичних умовах та фінансової скру
ти початку 1920х років.

Доповідачка А. Чередниченко намага
лася висвітлити знакову своєрідність особи 
М. Макаренка в суспільнополітичних подіях 
та наукових реаліях 20–30х років ХХ ст. На
уковець спробувала з’ясувати вплив антрополо
гічного фактора на діяльність наукової персони 
М. Макаренка. Зокрема, авторка зауважила, 
що Микола Омелянович виявився одним із 
«приводів» і фігурантів суперечки між М. Гру
шевським та А. Кримським. Значною мірою 
саме позитивна рекомендація братів Грушев
ських щодо працевлаштування діяча зумови
ла наявність негативних відносин із частиною 
колег та упередженість щодо його особистості. 
Така «депрофесіоналізація» наукового середо
вища, на думку доповідачки, визначила здо
бутки і прорахунки діяльності М. Макаренка. 
Загалом науковці були одностайні в тому, що 
непоступливість Миколи Омеляновича, ціле
спрямованість та небажання коритися радян
ській науковій доктрині не дали йому змоги 
повністю реалізувати свої творчі задуми. Доля 
цього діяча, як і багатьох інших українських 
учених, виявилася трагічною. 

Другий напрям роботи Конференції 
об’єднав наукові розвідки з багатовекторною 
тематикою, яка стосувалася питань музейних 
зібрань, колекцій та персоналій з теренів різ
них українських регіонів – Поділля, Полісся 
та Слобожанщини.

Цілком закономірним етапом стало прий
няття резолюції Конференції, у якій було не 
тільки наголошено значущість наукового фо
руму, але й акцентовано увагу на необхідності 
організації наступних наукових зібрань, при
свячених питанням історії музейної справи в 
Україні та її знаковим представникам.
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ВИСТАВКА «ДВА МАЙСТРИ»
В СУМСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ 

ім. НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО

Олена Корусь

УДК  

25 січня 2017 року в Сумському облас
ному художньому музеї ім. Никанора Она
цького (далі – СХМ) відкрилася виставка 
живопису художникасценографа Юрія 
Александрочкіна (1937–2008) та кераміс
та й текстильника, заслуженого художника 
України Василя Єрмоленка (1937–2015).

За життя майстри були друзями і навіть де
монстрували свої роботи в СХМ на спільній 
виставці, що відбулася двадцять років тому. 
То був масштабний виставковий проект: екс
понувалося близько 300 творів, було видано 
каталог. 

Нинішня виставка присвячена пам’яті ху
дожників, яким у січні цього року виповнилося 
б по 80. На ній репрезентовано десять живо
писних робіт Юрія Александрочкіна, вісім
десят творів Василя Єрмоленка в різновидах 
кераміки (фарфор, фаянс і шамот) та декілька 
його витворів у текстилі (гобелени, серветка) 
зі збірки СХМ і приватних колекцій.

Творчість Ю. Александрочкіна представ
лено ескізами костюмів і декорацій до виста
ви «Назар Стодоля», що їх створив художник 
1982 року для Сумського академічного театру 
драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкі
на (де він працював художникомпостанов
ником), пейзажем і портретами, серед яких 
національним колоритом та невимушеністю 
побудови особливо вирізняється портрет акт
риси Марії Заньковецької в ролі циганки Ази 
(1998).

Більшість експонатів виставки – понад 
80 робіт – складають керамічні вироби (вази, 
сервізи, набори, штофи, пласти, декоративні 
композиції та скульптура), створені художни
комкерамістом Василем Єрмоленком упро
довж 1969–2008 років. Вони ознайомлюють 
із трьома періодами творчості майстра. 

Перший – ранній – розповідає про час, 
коли в 1969–1973 роках В. Єрмоленко пра
цював на фарфоровому заводі «Чайка» 
(м. Красно дар, РФ), і представлений скуль
птурою «Кубанські козаки» (1969). Насправ
ді ця фаянсова композиція є автопортретом 
художника з його дружиною – художницею
фарфористкою Олександрою Єрмоленко, що 
була не лише його супутницею в житті, а й 
колегою на всіх підприємствах, де працював 
майстер: Баранівському (Житомирська обл.), 
Краснодарському та Сумському фарфоровому 
заводі (далі – СФЗ). 

Другий, найбільш плідний та яскравий пе
ріод творчості В. Єрмоленка пов’язаний з ді
яльністю митця на СФЗ. Саме під час робо
ти на цьому підприємстві в 1973–1984 роках 
художник отримав визнання і став відомим 
у всьому колишньому Радянському Союзі, 
виконав такі знакові для історії українсько
го фарфору речі, як чайний сервіз «Золотий 
серпень» (1974), декоративну композицію зі 
штофів і стел «Слово о полку Ігоровім» (1982), 
набори «Червона калина» (1975) та «Через 
віки» (1981), вазу «Києву – 1500» (1981), які 
на певний час визначили стилістику художньої 
лабораторії СФЗ. Усі представлені роботи, як 
зазначає завідувач відділу декоративного мис
тецтва СХМ Людмила Федевич, – це уні
кальні твори, здійснені художником особисто 
в трьох примірниках для виставок та позначені 
авторським підписом. Вони надійшли до ко
лекції Музею в дар від СФЗ, а їх аналогічні 
екземпляри стали окрасою музейних колекцій 
у Києві, Сумах, Путивлі, Москві. Той факт, що 
художник проектував на підприємстві й речі 
для масового виробництва, засвідчує експоно
ваний кавовий сервіз «Пегас» (1976) – один з 
найбільш знаних творів художника. Цей сервіз 
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отримав визнання у вигляді нагороди на спеці
алізованій виставці декоративного мистецтва, 
а також був окрасою святкових трапез у бага
тьох сім’ях, мав підвищений попит на заводі та 
продукувався понад двадцять років. Схожий 
на нього сервіз «Орфей» (1984) є більш ра
фінованим за формою та надто складним для 
серійного випуску (через наявність канелюри 
на поверхнях та рельєфних медальйонів на ту
лубах предметів), тому він був випущений на 
заводі лише як пробна партія і не надійшов у 
виробництво.

Пізній період творчості В. Єрмоленка, що 
розпочався після того, як художник полишив 
завод у 1984 році, представляють роботи май
стра в шамоті, фаянсі, які він виготовляв уже 
після того, як отримав майстерню від Сумської 
спілки художників (одним із засновників якої, 
до речі, він був) та спорудив там піч для випалу 
своїх експериментальних речей. Їх провідними 
темами стали історія України від архаїки (трип
тих «Укри», шамот, 2008 р.) до козацької доби 
(пласт «Козацькі дороги», шамот, 1998 р.), 
втілення образу козакамамая, портрети ви
датних історичних постатей (12 портретів геть
манів, шамот, 2007 р.), одвічна тема кохання 
(пласт «Пісня про кохання», шамот, 2008 р.). 
Характерні для В. Єрмоленка авангардні екс
перименти із формою та розписом показані на 
прикладі декоративної тарелі (шамот) і вази 
великого розміру (фаянс), об’єднаних спіль
ною навою «Супремус» (1985). 

До текстилю Василь Єрмоленко звернув
ся завдяки бажанню повторити пошуки в 

цьому матеріалі своєї матері, яка була знаною 
ткалею в селі Липняжка Кіровоградської 
області, де народився В. Єрмоленко. На ви
ставці, окрім верет, серветки та мінігобелена 
«Пегас», представлено його програмний твір 
у цьому різновиді декоративноприкладно
го мистецтва – гобелен «України крила» 
(2007), який супроводжується роздрукова
ними та експонованими поряд віршованими 
рядками, що їх зримував художник для по
яснення змісту виробу.

На вернісажі вдова художника надала 
інтерв’ю обласному телебаченню, у якому по
ділилася спогадами про чоловіка, пригадала 
його першу фарфорову мініатюрну скульптуру 
«Навколо місяця» (1959), виконану на Бара
нівському фарфоровому заводі, розповіла про 
любов Василя Пилиповича до Сумщини, яка 
й вплинула на їхнє спільне рішення прийняти 
запрошення тодішнього директора СФЗ Бо
риса Березовського та переїхати працювати в 
Суми. Людмила Федевич зазначила про особ
ливе місце україніки у творчості В. Єрмолен
ка та повідомила, що після експонування на 
виставці портрети гетьманів будуть передані 
родиною в дар Музею. Дослідник історії ві
тчизняного фарфору Олена Корусь розпові
ла присутнім про діяльність В. Єрмоленка на 
фарфорових заводах, охарактеризувала сти
лістику його творів, а також висловила споді
вання, що незабаром у приміщенні СХМ буде 
облаштовано окрему експозицію, присвячену 
творчості художників СФЗ, зокрема Василя 
Єрмоленка.
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ДУХОВНА СПАДЩИНА СЛОБОЖАН:  
НОВІ РАКУРСИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Галина Бондаренко 

Швидкий  С.  Етнокультурна спадщина населення Слобідської України 
ХІХ – початку ХХІ ст. у системі сучасних знань та світоглядних уявлень / 
Сергій Швидкий. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. – 380 с. –  
ІSBN 978-966-02-7969-8.

У період ціннісної кризи суспільства ак
туалізується роль етнокультурної спадщини 
в процесах його соціокультурної стабілізації, 
міжкультурної комунікації. Саме етнографіч
ні об’єкти культурного спадку, як матеріаль
ні, так і духовні, пов’язують етнос у просторі 
і часі, візуалізують історичну пам’ять народу. 
Розрив цього зв’язку під тиском політичних, 
ідеологічних чинників обертається загрозою 
життєдіяльності народу. Сучасні драматичні 
події на Сході України значною мірою обу
мовлені нехтуванням тут українською етно
культурною традицією. З огляду на це публі

кацію у 2016 році в м. Слов’янську Донецької 
області, що першим постраждало від адептів 
«руского міра», монографії Сергія Швидкого, 
присвяченої ціннісному аспекту етнокультур
ної спадщини українців, можна вважати зна
ковою подією. 

Розглядаючи Слобожанщину в контексті її 
історикоетнографічних особливостей, автор 
наголошує на своєрідній «цивілізаційній» ха
рактеристиці регіону, досліджує єдність його 
природного та культурного ландшафтів. По
тужна джерельна база книги, що включає ар
хівні матеріали, опубліковані джерела, польові 
записи автора з більш як сотні слобожанських 
сіл, дозволяє простежити тяглість саме укра
їнської культурної традиції в повсякденних 
практиках населення краю впродовж двох 
століть, відновлення та відродження окремих 
її складових у сучасному побуті. Надзвичайно 
цінними є зібрані та систематизовані дослід
ником історичні, статистичні факти, зокрема 
етнодемографічні. Чимало з них розкривають 
вплив ідеологічних, державних чинників на 
трансформацію народних традицій і побуту.

У чотирьох розділах монографії С. Швид
ким досліджено систему традиційних народ
них знань слобожан (агрономію, метеорологію, 
астрономію, метрологію, ветеринарію, етнобо
таніку, етномедицину) як форму культурного 
вираження й складову нематеріальної духовної 
спадщини. Дослідником зафіксовано різно
манітні види комунікації людини з довкіл
лям, реконструюються архаїчні магічні обряди 
впливу на природні стихії, хвороби. Зібрано 
та систематизовано унікальний фольклорно 
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етнографічний, етнолінгвістичний матеріал, 
що вперше вводиться до наукового обігу і, 
поза сумнівом, буде належно оцінений не лише  
етнологами, але й мовознавцями, фольклорис
тами, екологами. 

Окремо хотілося б відзначити роботу авто
ра монографії з висвітлення екологічної скла
дової української етнокультурної спадщини, 
теоретичних аспектів екології української 
культури в цілому. Важливим щодо розуміння 
процесів культурної інтеграції, притаманних 
Слобожанщині в XIX–XX ст., є проведений 
С. Швидким аналіз взаємодії традиційних 
народних знань з науковими знаннями та від
криттями, осмислення ролі представників на
ціональної еліти, наукової інтелігенції регіону 
в цих процесах. 

На сьогодні загальновизнаним фактом є 
те, що традиційні народні знання – резуль
тат інтелектуальної діяльності етносу, що ба
зується на певних традиціях. Міжнародними 
науковими та культурними спільнотами, по
чинаючи з прийняття в 1992 році Конвенції 
про біологічне різноманіття, розроблено низку 
заходів, що стосуються охорони і збереження 
традиційних знань, які, на жаль, не діють в 
Україні. Можливо, проведена автором рецен
зованого видання робота щодо виявлення, 
аналізу, класифікації та систематизації тра
диційних народних знань населення Слобо
жанщини стане першим кроком у напрямку 
розробки проектів з їх охорони. На думку 
С. Швидкого, ці «неформальні», місцеві, ав
тентичні знання, що народилися в певному 
природному середовищі, накопичувалися все
редині громади впродовж тривалого періоду й 
передавалися із покоління в покоління усним 
шляхом, забезпечували діяльність соціокуль

турних механізмів, а саме: сімейних і суспіль
них традицій, обрядів, ритуалів, вербальних 
форм регламентації поведінки тощо. 

У четвертому розділі монографії «Ак
туалізація етнокультурної нематеріальної 
спадщини населення Слобідської України 
(1940і рр. – початок ХХІ ст.)» ідеться про 
механізми трансляції етнокультурної традиції, 
автор досліджує етнічні константи етногра
фічних явищ, насамперед у галузі етномедици
ни, етноботаніки. Науковий фактаж, зібраний 
С. Швидким, переконливо доводить, що по
при численні трансформації та частковий зане
пад, традиційні народні знання продовжують 
побутувати в сучасному повсякденному житті 
слобожан. Теоретичні висновки дослідника 
підкріплені результатами проведеного ним 
етносоціологічного опитування населення ре
гіону. Аналізуючи місцевий етнографічний 
матеріал, С. Швидкий подає його в контексті 
української етнокультурної єдності, порівнює 
з аналогічними іноетнічними культурними 
явищами, що надає роботі більшої значимос
ті. Цінність рецензованого видання полягає 
ще й в тому, що опубліковані в ньому науко
ві результати мають безпосереднє практичне 
значення, оскільки використовуються автором 
та можуть бути використані колегами гума
нітаріями при розробці курсів з викладання 
етнології, історії науки та освіти, так само для 
проведення занять з регіональної історії та 
краєзнавства. Окрім науковців, видання буде 
цікавим широкому читацькому загалу через 
оригінальність вміщеного в ньому регіональ
ного етнографічного, краєзнавчого матеріалу, 
нові погляди на культурний ландшафт Сло
божанщини, позитивну оцінку ролі регіону в 
соціокультурному розвитку країни. 
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НОВЕ ВИДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ

Анатолій Іваницький

У 2015 році побачив світ навчаль
ний посібник «Історія української музи
ки (від найдавніших часів до першої чверті 
ХІХ століття)» Степана Йосиповича Лісець
кого – доцента, кандидата мистецтвознав
ства, відомого українського дослідникамузи
кознавця. У 2017 році видано наступний його 
посібник із цієї самої навчальної дисципліни. 
Обидві праці опуб лікував Київський універ
ситет імені Бориса Грінченка. Рецензоване 
видання охоплює музичнотворчі процеси 
України 1800–1925 років. Тут розглядаєть
ся українська романтична музика в її посту
повому розвитку. Зауважимо, що навчальним 
планом ВНЗ на вивчення цього матеріалу від
ведено 28 лекційних годин. 

Автор поділив увесь музичний матеріал на 
три історичні етапи: ранній романтизм (1800–

1870), зрілий романтизм (1870–1900) і піз
ній романтизм (1900–1925). Таку внутрішню 
градацію процесу С. Лісецький пояснює сут
тєвими змінами, що відбувалися в окреслених 
ним часових періодах української музики. Чи є 
переконливою така періодизація? І чи право
мірно відібрано саме той, а не інший музичний 
матеріал для детального вивчення?

У період раннього романтизму автор зосе
реджує увагу на нових явищах в українській 
музиці: зародження романтичного напря
му, дає йому характеристику, зупиняється на 
формуванні таких жанрів, як пісніроманси, 
камерноінструментальна музика, лірико 
романтична, побутова та комічна опери, хоро
ва – духовна та світська – музика. У ранньо
му періоді романтизму, як стверджує С. Лі
сецький, були чималі труднощі, передусім 
професійні: відсутність достатньої кількості 
композиторівпрофесіоналів та виконавців (ди
ригентів, скрипалів, піаністів та ін.), державних 
українських оперних театрів, симфонічних ор
кестрів, хорових капел, але на противагу цьому 
формувалися хорові колективи при церквах, 
навчальних закладах, громадських товарист
вах на самодіяльній основі (М. Вербицький, 
П. Сокальський, М. Лисенко). Звичайно, 
робота Полтавського театру, де «народилася» 
фолькопера «Наталка Полтавка» та інші тво
ри, була надзвичайно важкою. Щоправда, ма
ємо ряд українських співаків, якто С. Гулак
Артемовський та інші, які працювали в Росії 
чи за кордоном, але це були швидше винятки. 

У початковому розділі «Перший період ро
мантизму в українській музиці (1800–1870). 
Нові віяння» автор виокремив важливі му
зичні процеси, творчість певних композиторів 
та поодинокі музичні явища. Якщо написан
ня пісеньромансів багатьма композиторами й 

Лісецький  С.  Й. Історія української музики. Від ХІХ до першої чверті 
ХХ століття : навчальний посібник для студентів вищих музичних навчальних 
закладів / С. Й. Лісецький. – Київ, 2017.
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любителями музики можна назвати музичним 
процесом, якщо камерноінструментальну му
зику (О. Лизогуб, І. Лизогуб, М. Маркевич, 
Л. Ільєнко та ін.) можна умовно назвати проце
сом (або процесом, який переривається), то роз
виток оперного жанру тільки започатковується, 
але й ці поодинокі явища («Наталка Полтавка» 
І. Котляревського, «Запорожець за Дунаєм» 
С. ГулакаАртемовського) стали міцною осно
вою для розвитку оперного жанру в ХІХ ст. 

У хоровому жанрі в Україні, починаючи з 
1840х років, формуються нові романтичні тен
денції як у світській, так і в культовій музиці 
М. Вербицького, поодинокі твори П. Сокаль
ського, Г. Гладкого з Полтави та ін. До цього 
додамо, що в симфонічній музиці було здійснено 
тільки перші спроби (маємо на увазі увертюри 
М. Вербицького, які композитор називав «сим
фоніями»). Відсутність достатньої кількості про
фесійних кадрів не давала можливості постійно 
розвиватися музичному мистецтву. Отже, на 
нашу думку, розгляд автором таких тенденцій, 
процесів, окремих яскравих явищ у тому чи ін
шому жанрах є правильним. 

«Формування української музичної націо
нальної класики в рамках другого періоду роман
тизму» – так С. Лісецький назвав другий розділ 
своєї праці, де акцентував творчість М. Лисенка 
та симфонії М. Калачевського і В. Сокальсько
го. Автор посібника пояснює, що національ
ною музичною класикою ми вважаємо твори 
М. Лисенка, які справді є художньо найдоско
налішими, національно найяскравішими; його 
музика має широкий спектр образності (у тому 
числі героїчної та патріотичної). Зазначимо, що 
С. Лісецький залучив до посібника не всі твори 
М. Лисенка, а окремі з кантатнохорового жан
ру, із солоспівів, з фортепіанної музики та оперу 
«Тарас Бульба». Доробок М. Лисенка – верши
на української музики ХІХ ст. Тут ми бачимо 
прагнення автора зосередити увагу на головних, 
тенденційних явищах. І це, на нашу думку, є пра
вильною позицією дослідникапедагога.

В останньому розділі «Творчість компози
торів третього періоду романтизму. Розвиток 
національних класичних традицій в українській 

музиці 1900–1925 рр.» С. Лісецький доводить, 
що, незважаючи на важкі суспільні умови, на те, 
що три композитори із чотирьох пішли з життя 
дуже рано, вони все ж таки сказали своє вагоме 
слово в українській музиці першої чверті ХХ ст. 
Ідеться про їхні досягнення в кантатнохоровій 
музиці (К. Стеценко, М. Леонтович, С. Люд
кевич), романсовій (Я. Степовий, К. Стеценко), 
фортепіанній (С. Людкевич, Я. Степовий), опер
ній (М. Леонтович, К. Стеценко) та духовній 
(К. Стеценко, М. Леонтович). 

У підсумку зауважимо: автор посібника 
з історії української музики наголошує, що 
епоха романтизму, зокрема її третій період – 
національна класика першої чверті ХХ ст., 
завершилася (винятком є творчість С. Люд
кевича, який дожив до 70х років ХХ віку). 
З середини 1920х років в українській музиці 
зародилися нові творчі напрями, які перебува
ють уже за межами окресленого періоду. 

Зважаючи на відведений на вивчення укра
їнської музики 1800–1925 років час (28 лек
ційних годин), ми вважаємо, що автор розподі
лив матеріал вдало, оскільки він керувався не 
потребою викласти в посібнику всю відому нам 
музику, а пішов за принципом тенденційності 
її розвитку загалом і певних жанрів зокрема. 
Важливо також те, що українська музика на
званого нами історичного відрізка повноцінно 
живе і в наш час: від «Наталки Полтавки» 
до «Тараса Бульби», від ноктюрнів для фор
тепіано О. Лизогуба до фортепіанних творів 
С. Людкевича, від кантати «Б’ють пороги» до 
кантатисимфонії «Кавказ», кантати «Віль
ній Україні», від Літургії М. Вербицького до 
Служби Божої М. Леонтовича тощо.

Навчальний посібник «Історія української 
музики (від ХІХ до першої чверті ХХ століт
тя)» заслуговує позитивної оцінки, як з погляду 
змісту, методичного опрацювання, так і літера
турного редагування. Мова посібника доступна 
і зрозуміла для студентів. Тісний зв’язок ви
вчення української музики з романтичним на
прямом, його характерними особливостями і 
виявлення головних тенденцій надає посібнику 
сучасних рис. 
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КНИГА ФОРМУЄ ФАХІВЦЯ

Олександр Васянович

Глушко  М.  Історія народної культури українців : навчальний посібник / 
Михайло Глушко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с., іл.

Формування фахівця – важливе завдан
ня, яке стоїть перед сучасною українською 
освітою. Нині у студентів є багато можли
востей отримання будьякої інформації, зо
крема й через Інтернет, де можна віднайти і 
першоджерела, і праці класиків народознавчої 
науки, і сучасні різноманітні концепції тощо. 
Тому перед викладачами постали нові завдан
ня: навчити студентів відбирали раціональне 
зерно зі значного масиву інформації. Саме на 
це і спрямовані підручники, де відпрацьова
но термінологічний апарат, стисло викладено 
основний матеріал, акцентовано спірні питан
ня та ін. 

У навчальному посібнику про історію на
родної культури українців Михайло Глушко 
подає власне її бачення, спираючись не лише 
на етнографічні, а й археологічні, історичні, 

лінгвістичні, фольклористичні та мистецтво
знавчі матеріали. Цілком логічно, що автор 
починає виклад матеріалу з питань станов
лення та розвитку історичної етнології як суб
дисципліни етнологічної науки. Звертає увагу 
на культурногенетичний напрям історичної 
етнології, аналізує внесок як зарубіжних, так 
і вітчизняних учених у становлення еволюціо
ністських поглядів на розвиток суспільства. 

Структура викладу матеріалу чітка та ло
гічна. Не випадково автор починає розгляд 
народної культури з привласнювального гос
подарства – мисливства та рибальства, адже 
це найдавніші заняття людей. У підручни
ку висвітлено виникнення та етапи розвитку 
орного землеробства; доместикацію тварин, 
зародження та розвиток скотарства; народні 
ремесла й домашні промисли, зокрема коваль
ство, деревообробництво, ткацтво, гончар
ство; генезис та розвиток тваринного запрягу; 
історію гужового сухопутного транспорту; 
походження, джерела, етапи розвитку народ
ного житла; загальні аспекти виникнення й 
розвитку народного одягу; історію народного 
харчування. Попри значний перелік висвіт
лених тем, поза увагою автора залишилося 
досить важливе питання бджільництва, яке 
має глибокі традиції існування на українських 
землях. Варто згадати давнє бортництво, про
дукція якого (мед, віск) ще з давньоруського 
періоду входила до переліку експортованих то
варів, винахід Петром Прокоповичем рамко
вого вулика тощо. До того ж архаїчні елементи 
бортництва й нині можна віднайти на Поліссі, 
особливо Житомирському. 

При викладі матеріалу науковець досить 
часто порушує дискусійні питання досліджен
ня народної культури українців, спонукаючи 
студентів до логічного мислення, критично
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го аналізу джерел та концепцій, формування 
власної позиції тощо. Безумовно, матеріальна 
культура не може стояти осторонь духовної, 
тому М. Глушко досить часто залучає свід
чення про вірування українців, які стосують
ся основних і допоміжних занять, ремесел та 
промислів. Це вселяє надію, що незабаром ми 
отримаємо навчальний посібник про духовну 
культуру українців.

Відстоюючи власну позицію, автор спи
рається на доробок вітчизняних та іноземних 
учених, розгляд питань розпочинає з аналізу 
літератури, огляду різноманітних концепцій, 
версій, гіпотез, виокремлюючи історіографіч
ні школи. Широкий кругозір науковця, ґрун
товне володіння матеріалом дають можливість 
проводити історичні паралелі, залучаючи ма
теріали з різних епох як безпосередньо щодо 
українців, так і щодо інших народів. Це до
помагає виокремити особливості народної 
культури українців, відшукати слов’янські, 
загально європейські та загальносвітові риси. 

Цілком зрозуміло, що в презентованому 
посібнику помітна перевага свідчень про куль
туру кінця ХІХ – початку ХХ ст., оскільки 
в попередні роки склалася традиція дослі
джувати саме цей період – час, коли народ
на (особливо матеріальна) культура зберігала 
самобутні риси, які починали активно зникати 
під впливом різноманітних чинників. Автор 
вдається до залучення масиву археологічного 
матеріалу, спирається на друковані джерела, 
які дають можливість збагнути народну куль
туру попередніх епох, уникаючи сліпого пере
несення явищ традиційної культури українців, 
які побутували в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст., на більш ранні періоди.

Пропонована книга містить багато ілю
страцій, що сприятиме кращому опануванню 
студентами її змісту. Серед малюнків і світлин 
чимало таких, що презентують культуру єв
ропейських та інших народів. Безсумнівно, це 
гарний порівняльний матеріал, який допомагає 
віднайти спільні риси з народною культурою 
українців, враховуючи її регіональні особливос

ті. Ілюстровано книгу головним чином за раху
нок власних фотографій автора, зроблених під 
час численних етнографічних експедицій. Впа
дає в око домінування ілюстрацій з Полісся, 
інші регіони представлені побіжно, зокрема за 
рахунок поодиноких зразків зі Слобожанщини, 
Середньої Наддніпрянщини та Приазов’я. Імо
вірно, навчальний посібник про народну куль
туру українців мав би ілюструватися рівномірно 
прикладами з усієї України, адже саме зорова 
пам’ять сприяє кращому засвоєнню навчально
го матеріалу. При підборі фотоматеріалів автору 
варто було б врахувати регіональні особливості 
української культури. Зокрема, подаючи мате
ріал про варисту піч, М. Глушко згадує про три 
типи димозбірника: лівобережний, правобе
режний, лемківський, проте ілюстрації в книзі 
презентують лише правобережний.

Матеріали, уміщені в посібнику, характери
зуються одночасно і науковістю, і доступністю 
викладу, що полегшує роботу з книгою. Нові 
терміни, важливі аспекти, визначення виділе
но курсивом або пожирненим шрифтом, що та
кож допомагатиме студентам швидше зорієн
туватися в значному масиві інформації. 

Кожен розділ супроводжується спис
ком літератури для поглибленого опануван
ня навчального матеріалу та питаннями для 
само контролю. У кінці книги додано список 
рекомендованої літератури, що містить уза
гальнюючі праці, доступні студентам, які допо
магають з’ясувати регіональні особливості на
родної культури українців, виявити її місце на 
тлі загальнослов’янської. Для зручного корис
тування до посібника введено додатки: іменний 
покажчик, покажчик давніх етнічних спільнот, 
археологічних культур і пам’яток, покажчик да
тування археологічних культур та предметно
тематичний покажчик (основні поняття).

Отже, рецензований навчальний посібник, 
підготовлений викладачемнауковцем, який 
має великий педагогічний досвід, безсумнівно, 
є знаковою книгою не лише для студентів гу
манітарного профілю, а й усіх, хто цікавиться 
народною культурою. 
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Хай М., Федоронько Л. Динаміка фолькльорної традиції сіл Лютовиська та 
Биличі  на Старосамбірщині. – Львів : Астролябія, 2016. – 320 с.

Питання національної самоідентифікації 
для українців завжди було важливим і болю
чим, але особливо гостро та актуально ця проб
лема стоїть сьогодні, у часі війни на Сході. Три 
основні фактори, які визначають окремий на
род як національність (мова, релігія і народна 
пісня), на жаль, в умовах нинішнього суспіль
ства втрачають свою цінність. І якщо сучасна 
патріотична молодь відновлює релігійні звичаї 
та береже рідну мову, то загублену в минулих 
поколіннях народнопісенну традицію відроди
ти стає майже неможливо. Причиною такої 
втрати є два фактори: з одного боку – відхід 
старшого покоління, що слугувало носієм усної 

пісенної традиції та обрядів, а з другого – ні
велювання інтересу молодих музикознавців до 
етнографічної науки. 

Унікальним явищем серед таких поодиноких 
досліджень є збірка Михайла Хая і Лідії Фе
доронько під назвою «Динаміка фолькльорної 
традиції сіл Лютовиська та Биличі на Старо
самбірщині». Праця, опріч основної частини 
(записаних народних пісень й інструменталь
них творів), містить вступні статті авторів, котрі  
органічно доповнюють її. Це, зокрема, авто
біографічні спогади Михайла Хая «Із маминої 
скрині», у яких він ділиться родинними тради
ціями й тими фактами, що спонукали його стати 
на шлях фольклористадослідника. Його розпо
відь, крім пізнавального моменту становить ще 
й наукову вартість для молодих фольклористів. 
Продовженням її слугує науковоісторичний 
допис Лідії Федоронько «Характеристика на
родномузичних традицій сіл Лютовиська та 
Биличі Старосамбірського району», що вклю
чає ґрунтовний теоретичний аналіз матеріа
лу – відомості про різноманітні фольклорні 
цикли збірки та окремі методичні й атрибутивні 
роз’яснення до багатьох пісенних зразків. 

Перший розділ основної частини скла
дається із записів фольклорних експедицій 
М. Хая по Підгір’ю та Бойківщині, здійсне
них упродовж літніх місяців 1969–1975 ро
ків. Автор подає 45 прикладів, здебільшого 
це балади (баляди. – М. Х.), ліричні пісні та 
інші пісні необрядового фольклору (історич
ні, козацькі, стрілецькі, про жіночу долю). 
Серед них можна натрапити на кілька варі
антів майданських весільних коломийок. До
повнюють розділ кілька тематичних світлин з 
особистого архіву автора.

http://www.etnolog.org.ua
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Другий розділ містить нотатки Лідії Фе
доронько, записані вже в наш час (протягом 
2013–2015 рр.) і лише у двох селах – Лю
товиська та Биличі. Матеріал упорядкований 
і укладений згідно з тематичними розділами: 
колядки і щедрівки, лагівки і галагівки, ве
сільні пісні, балади, лірикопобутові пісні, сус
пільнопобутові пісні. Кожен приклад паспор
тизований, тобто автор чітко фіксує, де, коли 
і від кого твір було записано. Уміщено також 
підтверджуючі світлини. 

Третій розділ – це запис М. Хая інстру
ментальної музики с. Лютовиська 80х років 
ХХ ст. Поміж восьми зразків є коломийка, 
марш, полька, вальси і два фокстро.

Неабиякої зручності в користуванні збір
кою додає алфавітний покажчик творів. Важ
ливою є також післямова М. Хая, яка апелює 
до читача, закликаючи його до збереження 
традицій кожного села й підкреслює важли
вість і особливий народний колорит цієї жер
товної праці. Певні зауваження щодо першого 

розділу дослідник висловлює сам, дохідливо й 
цікаво оповідаючи про непрості колізії виходу 
матеріалів збірки у світ. 

Книга видрукувана на цупкому якісному 
папері, з гарним лаконічним дизайном обкла
динки та якісним друком тексту, світлин і нот. 
Її наклад (500 примірників), вочевидь, швид
ко розійдеться і, як показали вже перші пре
зентації в Києві, Чернігові, Рівному, Старому 
Самборі та с. Лютовиська, невдовзі вимагати
ме перевидання. 

Отже, рецензована збірка є вагомою нау
ковопрактичною розвідкою, що може бути 
використана як матеріал для теоретичного 
дослідження майбутніх науковцівфолькло
ристів і як практичний репертуарний по
сібник для фольклорних колективів на всіх 
рівнях освіти та культури України, передусім 
нашої рідної Старосамбірщини та прилеглих 
до неї етнографічних зон Бойківщини, Бой
ківського Підгір’я, Надсяння, Опілля й Гали
чини в цілому. 

http://www.etnolog.org.ua
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IN SEARCH OF HOPE AND HOME IS THE RESULT OF 
VASILIOS VASILAS’ ORAL HISTORY PROJECT ON THE 

UKRAINIAN COMMUNITY IN AUSTRALIA

Svitlana Yakovenko

In Search of Hope and Home. Stories and Photographs from the Ukrainian Journey 
to  Australia  / Compiled by Vasilios Vasilas ; Introduction: Dr Marko Pavlyshyn. 
Sponsors: Ukrainian Studies Foundation in Australia, Ukrainian Council of NSW 
and PLAST Sydney. – 2015. – 278 pp.

The book’s full title explains its scope: 
In Search of Hope and Home. Stories and 
Photographs from the Ukrainian Journey to 
Australia. Dozens of Ukrainian immigrants to 
Australia have contributed stories about their 
lives to Vasilios, and these form the backbone 
of the book. Their stories are accompanied by 
captivating photographs and excerpts from rare 
documents that were provided by the participants 
of the project for the publication.

Vasilios Vasilas dedicated several years to 
collecting materials for his book. The partakers of 
his project are residents of Sydney and Newcastle, 
NSW, Canberra, and ACT. The geographical 
choice of the participators is probably explained 
by the proximity to the author’s place of residence. 
Here, it should be mentioned that in his subsequent 
speech that was delivered during the book launch, 
Vasilios Vasilas expressed a desire to continue to 

work with Ukrainian community on the project 
and to hopefully cover other states and territories 
of Australia 1.

The stories offer snapshots of the lives of the 
Ukrainian people who migrated to Australia during 
the postwar years. In particular, they reveal some 
glimpses of the dark days of wartorn Europe, the 
heartbreakingly long journey to Australia, and their 
attachment to a newly colonised country beginning 
to establish its identity in the postwar years. As 
Marko Shumskyi, a Head of the Ukrainian 
Council of NSW, writes in his message: “In Search 
of Hope and Home provides insight into what 
the Ukrainian people suffered during the Second 
World War and its aftermath. It also captures the 
hope of finding peace and stability in Australia’s 
embrace” (page 11).

By way of some background on the Ukrainian 
diaspora in postwar Australia: thousands of 
Ukrainian migrants arrived as war refugees in 
the late 1940s. By the mid1950s, during the 
Australian Census and other official surveys, 
around 15,000 residents described themselves 
as Ukrainianborn 2. Australia was at that point 
encouraging immigrants to work on massive 
projects such as the Snowy Mountains Scheme. 
Unlike other ethnic groups, such as the Italians, 
immigrants from the Sovietoccupied countries 
like Ukraine had virtually no option of returning 
to their homeland, and most settled permanently 
in Australia. In 2011, the Ukrainian community 
was about 38,000 3 strong, with most members 
residing in the cities of Sydney and Melbourne. 

http://www.etnolog.org.ua
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There are several good sources of information on 
the Ukrainian diaspora, but additional studies need 
to be conducted while the trailblazing postwar 
immigrants can still add their voice.

Sadly, seventy years on, the Ukrainian 
community in Australia, though now in great 
numbers, is losing those pillars that were responsible 
for the establishment, development and prosperity 
of the community. The Free Thought (Ukr., 
«Вільна думка» [Vilna Dumka]), a Ukrainian 
newspaper in Australia that has chronicled the 
ups and downs of the community since 1949, now 
regularly contains the obituaries of members of that 
generation of Ukrainian immigrants. With them 
disappear their stories. This unfortunate fact is the 
reason why oral history collections, like the Vasilas 
project, are so important.  

During his project, Vasilios Vasilas recorded 
stories told by about 45 participants. All of them 
are known and loved members of the Ukrainian 
community in Australia, and their names include: 
Dr Yevhen Hlyva; Y. and L. Mishalovs; M. and 
Yu. Mentsynskyi, D. and V. Hladkyi, and others. 
Other community members are revealed as friends 
or relatives in the stories mentioned. There is also 
much detail on key Ukrainian organisations, as 
well as clubs; dance, music and drama groups; 
schools; churches; and many other institutions that 
together have formed a well organised Ukrainian 
community.

Interestingly, the author is not Ukrainian but 
he has valuable experience in recording the oral 
history of ethnic communities, as the book under 
consideration is the second work of its kind that 
Vasilas has published in recent years. His first book, 
Across Lands and Oceans… to Freedom, was 
dedicated to the Estonian community in Australia 
and published in 2013. Its success gave the author 
the idea to repeat the project with another ethnic 
community in his home country and, as he puts it: 
The community that accepted my work, and me, 
was the Ukrainian community (page 8). The fact 
that the author has a Greek background suggests 
one particular advantage: that a reader can expect 
objectivity in the author’s retelling of the stories. 

The significance of this book for ethnologists, 
ethnographers and anthropologists is distinct. It 
provides a voice for those people who were forced to 
flee their motherland in order to save their lives and 
documents their efforts to preserve their cultural 
life – their traditions, language, beliefs and so 
on – so that it was possible to keep their identity 
while residing in an English speaking country 
at the opposite end of the world. As Dr Marko 
Pavlyshyn rightly puts it, in his introduction to 
the book: Their main purpose in maintaining 
their identity was to keep alive the tradition of 
Ukrainian culture undistorted by the ideological 
and colonial depredations to which it was subject 
in the homeland (page 8).

Ethnologists and students of people and 
societies across the world will find some interesting 
accounts of a distinct group of people. The post
Second World War Ukrainian immigrants and 
displaced persons who settled in Australia managed 
to establish a strong ethnic presentation amidst 
many other communities, many of which were more 
numerous and had been established on the fifth 
continent for a much longer time.

This book is not an academic or scholarly 
work, and it does not claim to be such. For serious 
research, the information contained in the stories 
needs to be confirmed and backed up by other 
sources. However, it is a valuable initial source, 
where one can obtain a good sense of what individual 
immigrants and the community as a whole went 
through in order to preserve their identity beyond 
their homeland.

Special mention must be made of the captivating 
photographs that are presented in this book. 
They tell their own stories and present invaluable 
material for ethnographers who are interested in 
the topic of Ukrainian overseas communities or 
Ukrainian culture in the early to mid19th century. 
These photographs are exceptional exhibits of 
fashion, hairstyles, some architecture, furniture, 
some musical instruments, and even patterns of 
Ukrainian traditional embroidery.

Copies of the documents that are reproduced 
in the book include: a berthing ticket and landing 
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card of a migrant’s travel to Australia, a migrant’s 
medical certificate, a certificate of identity with 
a person’s photograph attached and other rare 
documents.

In his Disclaimer, the author admits to be 
pressed for time, which probably explains a 
few shortcomings of the book including some 
typographical errata. The index placed on one of 
the last pages lists names of the participators of 
the project. This publication could greatly benefit 
from including other indices, such as indexes of 

geographical names and of subject matter. Besides, 
lists of documents and photographs would not be 
amiss here.

Vasilios Vasilas took on the role of a true 
traditional ethnographer with this project. He has 
undertaken field expeditions, visited his sources, 
and collected a range of oral stories in order to draw 
a cohesive picture of a singular community. The 
author, his sponsors, contributors and everyone 
who supported this project should be commended 
for their efforts and the result. 

1 Cotsis  B., 2015, ‘Vasilios Vasilas is not your 
average author’ // The Free Thought (Ukr., «Вільна 
думка» [Vilna Dumka]), Nos. 25–26 (3368–3369), 
p. 34.

2 Department of Immigration and Border 
Protection 2014 // Community Information Summary: 
Ukraine‑born,  https://www.dss.gov.au/sites/default/
files/documents/02_2014/ukraine.pdf p. 1.

3 Department of Immigration and Border 
Protection 2014 // Community Information Summary: 
Ukraine‑born,  https://www.dss.gov.au/sites/default/
files/documents/02_2014/ukraine.pdf p. 2. The latest, 
2016, Australian Census results are not available yet.
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SUMMARIES

Sofiya Hrytsa. Paradigmatic Nature of Folklore. Folklore is genetically related to words, as is human speech 
(Sprachverfassung), cotelling. Similar to words, there exists the declension of songs, thereby creating a paradigm of variants of a 
single invariant (logos). Variability of variants of a song/folkloric paradigm is subordinate to modi of thinking of an environment, 
in which a folkloric work comes into being, or to which this work adapts. The concept modus of environmental thinking in 
relation to a song/folkloric paradigm is introduced in the authoress’ all papers for the first time and determines the dynamics of a 
folkloric work in isochronous and diachronic processes. A song/folkloric paradigm is a frame of variability of variants, a measure 
of their identity and dissimilarity at the levels of semantics and structure. Mechanisms of action of song paradigms, in which 
words and music cooperate, are verified after the materials of numerous field expeditions, not only in autochthonic, but also in 
integrated environments, including within the frame of sociological expeditions (according to questionnaire surveys), with taking 
into consideration the age, social and national characteristics of recipients, as well as their nearer and farther spatial remoteness. 
Noticed are also the possibilities of maintenance of folklore of ethnophoresmigrants, which is retraced by way of examples of 
paradigmatics of songs of Ukrainian diaspora’s immigrants, as well as of stability and variability of variants of those songs in 
comparison with similar songs of Ukrainian autochthons. The article also considers the issues of styles and interpretation of 
folklore, an acoustic ideal, and probable transformations of folkloric works in context of modern sonic space, as well as a place of 
folklore in requirements of modern Ukrainian recipients.

Keywords: paradigms congenial to modi of thinking, acoustic ideal, folkloric mythologems, song migrations, genderness 
and rendition.

Valentyna Borysenko. Verbal Folk Art as an Important Source of Researching Familial and Domestic Mode of 
Life of the Slobozhanshchyna Populace. The article, based predominantly on archival materials of the 1920s –1930s, 
examines the transformation processes in culture and mode of life of the Slobozhanshchyna populace. Historical sources witness 
that at that moment of urbanization, conventional Ukrainian culture still had been existing. Peasants observed Christmas and 
Easter according to Ukrainian traditions, sang Ukrainian folk songs, young people gathered outdoors where they spent leisure 
accompanied by accordion. The relations between parents and children was becoming aggravated due to propaganda of warlike 
atheism. Those contradictions were reflected in the YCL members’ following or neglecting the customs of church wedding and 
baptismal ceremonies. The humorous rhymes of chastushkas and songs mirrored new and more unrestricted dealings in course 
of conduct of lasses and lads. It is obvious that there was emphasized the augmentation of illegitimate childbirths. 

A particular attention was paid to some social factors, such as mastering new occupations (miner, builder) and attitude 
towards new daily life conditions. In particular, there was a chastushka about a miner’s shirt being eaten by lice. Likewise, 
it was sung on utilizing women’s task work in mines. Girls took the measure of remunerative eligible potential fiancés, and 
discerned such candidates among local heads of the State Political Directorate, as well as students as they had better living 
conditions.  The sources also show some ethnic oppositions, which but again went through social characteristics; particularly, it 
was accentuated that my dear boy is a Bolshevik while I am a Ukrainian girl.  The latter points to the fact that Bolsheviks who 
established the Soviet power in Slobozhanshchyna were mainly not ethnic Ukrainians.

Keywords: Slobozhanshchyna, mode of life, culture, leisure activities, occupation, parents, children.

Heorhiy Kozholianko, Oleksandr Kozholianko. Emigration of Ukrainians to America. Historical and ethnological 
studies show that the Ukrainians settled on the American continent as far back as in the XVIIth century. After the annexation 
of Ukraine to Russia in the midXVIIth century, there has intensified the migratory movement from the Ukrainian terrains both 
westwards and eastwards. The earliest Ukrainian settlement on the American continent appeared in the early XVIIth century.

The settling of Ukrainians on the American continent is also connected with the Russian seafarers’ discovery of Alaska in 
the early XVIIIth century. That expedition embraced the Ukrainians as well. 

It is usually accepted to consider the migrations to Canada undulatory. The first documentary arrivals in the years of 1891 
–1892 are thought to be the onset of immigration of Ukrainians to Canada.

In the UkrainianCanadian historiography, there exists an opinion that the history of Ukrainians in Canada should be 
reckoned from May 17th, 1813, when the port of Quebec received a regiment’s soldiers sailed on the ships Ann and Canada. 
Among 1,600 fighting men, over 100 people were of Ukrainian descent. They waged war for the sake of Canada, lost their life 
for it, and those that had remained alive, became farmers on the acquired ground. It was those described people who were the 
earliest Ukrainian settlers in Canada. This resettlement may be called the militaryfarmer immigration of Ukrainians to Canada 
in the early XIXth century.

As generally accepted in Canada, 1891 is regarded as an official date of commencement of the migration of Ukrainians to 
this country, when the Halychyna families of Vasyl Yelyniak and Ivan Pylypiv emigrated there.

Nevertheless, in actual fact, it was the Bukovynians who have laid the foundation for organized settling of the Ukrainians 
in Canada. Scientific studies demonsrate that not UkrainiansHalychyna dwellers I. Pylypiv and V. Yelyniak were the earliest 
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organized emigrants from Ukraine to Canada (1891), but the Bukovynians, notably the family of Stefan Koroliuk from the 
village of Chornivka (1888).

Researching the issues of Ukrainians’ settling in the United States and Canada shows that the first Ukrainians took up their 
residence in America as far back as in the early XVIIth century. Later on, in the late ХІХth century (1888), the Bukovynian 
family of Stefan Koroliuk emigrated to Canada.

Keywords: emigration, research, archives, scholars, USA, Canada, historiography, community, migration.

Olena Shcherban. Contemporaneity in the Light of Conventional Alimentary Culture of the Over Dnipro Lands 
Residents in the Late XIXth to Early XXth Centuries. The article considers the peculiarities of nourishment of the Ukrain
ian middle peasants, who resided on the Over Dnipro Lands in the late XIXth to early XXth centuries. In the conventional 
alimentary culture, on weekdays the food was plain while nutritious, without dainties, being allowed solely on holidays, the fact 
pointing at additional regulation of consuming redundant calories. As compared with contemporaneity, conspicuous are the 
following singularities: our ancestors ate mostly madein food items. Among them were mainly cereals and vegetable crops, such 
as beets and cabbage. Dishes and beverages were made in clayware, diverse in form, size and purpose, in indoor cooking stove. 
Techniques of cooking in the stove presupposed processes of boiling and stewing, while fried dishes were consumed very little. 
The processes of cooking and serving meals while laying the table were carried out exclusively by women. Dietary patterns of 
whole families were subordinate to routine of work.

Keywords: clayware, alimentary culture, cooking stove, Over Dnipro Lands.

Andriy Lesiv. The Image of Judas Iscariot in the Sacred Art. The paper reveals the peculiarities of iconography of 
Judas Iscariot in the XVth–XVIIIthcentury Ukrainian painting, as well as the symbolism of his image. For the first time in the 
Ukrainian art criticism, as a core subject of inquiry there has been chosen the unique image in iconography – Judas Iscariot, an 
apostlebetrayer, an antagonism to sanctity. The study collects and analyses dozens of preserved works (over 120 units) of sacred 
art (icon painting and engravings) from museums and private collections, as well as iconostases and murals in churches of Ukraine 
and Poland. The author systematises literature sources of iconography and symbolism of Iscariot’s image in the XVth–XVIIIth
century Ukrainian painting on the fringe of the postByzantine and West European art traditions. There has been accomplished an 
analysis of specific features of reconstructing the exterior of Judas and traced back the connection of his image with the realities of 
Ukrainian population’s living conditions of the period under study. The article examines the symbolism of Judas Iscariot’s gestures 
in the iconography of topics in The Last Supper, as well as in the iconic series of The Passion, namely the following subjects: The 
Kiss of Judas, Arrest of Jesus in Gethsemane, Thirty Pieces of Silver of Judas, and Judas’s Suicide.

Thus, the oldest image of Judas Iscariot is in The Last Supper. In iconography, there have been developed two main aspects 
of this subject: symbolical (Eucharist) and historical (The Last Supper). Judas stands out from the rest of apostles only in 
historical iconography of The Last Supper, oldest samples of which originate from the Vth century.

The article also reveals the meaning of colour symbolism in interpreting Judas Iscariot’s image and retraces common and 
different features of colour application to the image of Judas in the XVth–XVIIIthcentury Ukrainian and West European 
paintings, as well as traces back distinction in colour treatment of Judas’s image in the XVIIth–XVIIIthcentury Ukrainian 
painting among the conventionally distinguished folkamateur and professional pictorial centres.

The image of Judas Iscariot in Ukrainian painting of the XVIth–XVIIth centuries (a crucial period in the history of 
Ukrainian iconography) has developed to the original Ukrainian pattern of portraying the apostlebetrayer. The specified time 
was an epoch of gradual departure from the canons of Byzantine iconography towards rather to the Western art and original 
Ukrainian artistic traditions. A considerable impact on Iscariot’s image was exerted by popularization of engravings by Western 
masters among Ukrainian painters, with the former being often used as graphic samples.

Judas’s image in Ukrainian monuments of the period under investigation has some specific features, videlicet:
– iconographywise, the image of Judas has a lot of features in common with European samples, however, stylistically, it 

displays an originality – distinctive exterior features, facial expression, elements of kinesics, and chromatic interpretation;
– symbolismwise, Ukrainian iconographers did not show Judas solely negatively, which was typical of the Western 

painting. His figure often was portrayed quite neutral, not much different from other apostles, but with elements of ridicule, 
satirical or comical traits. Specific features of Judas’ image in Ukrainian painting are allusions to real prototypes. In Ukrainian 
icons, Judas Iscariot has become a kind of mirror reflecting the universal and understandable, for ordinary people, image of a 
sinful man or an offender. It was normal to include in the image of Iscariot the elements from people’s everyday life with clear 
negative associations.

In Ukrainian painting, there has been formed an original appearance of Iscariot’s image. The canonical Byzantine type 
of Judas’s look was a young man without beard and moustache, with moderately long hair. But in Ukrainian art, since the 
XVIth–XVIIth centuries, the icons of The Last Supper have represented Judas Iscariot older, with beard, mustache and long 
hair in his exterior. A characteristic feature of Iscariot’s look was red hair. Judas’ facial expression in Ukrainian icons of The Last 
Supper series often conveys contempt – nose wings are slightly raised and mouth corners dropped. Disgust, contempt, anger – 
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these feelings often come in sight in the context of Judas’s image. An important element of Iscariot’s appearance is his beard. 
Judas was often depicted with beard sharpened at the edge, or forked, which but again has a negative semantic meaning in the 
Western culture. A unique feature of Iscariot’s appearance in the Ukrainian artistic tradition is his visual similarity to Jesus. In 
this context, his image is taken as opposite to Christ.

The submitted paper pays a special heed to treating Judas Iscariot’s symbolic gestures and to the symbolism of his image’s 
colour representation. Gestures in the iconography of Judas promote expression of the main content and the idea of composition. 
In the figure of Judas Iscariot, hand gestures, facial expression and body positions are distinctive. Some of Judas’ gestures are 
based on narratives of the Holy Scripture, while others have symbolic value being not described in the Gospels.

The image of Judas Iscariot in the XVth–XVIIIthcentury Ukrainian painting has developed into an original pattern 
of apostletraitor. This iconography has been formed at the junction of the Byzantine canon and Western art traditions. The 
image of Judas Iscariot has become not only a common iconographic motif, but also a relevant element of culture. Apart from 
the sacred art, it has been reflected in folklore and béllesléttres as well. The topicality of Judas’ image was constantly timeless 
and remains the same heretofore. Complex historical and socially political events are conducive to permanent cultural and artistic 
appealing to the image of betrayer. Yet, it is important that the image of Judas Iscariot is not apprehended in a perfunctory 
manner, but increasingly incites to meditating, doubting and weighing concerning concepts of perfidy and faithfulness, good and 
evil. However, in our opinion, in the Ukrainian mindset, the issue of understanding Judas – a traitor or a victim – nevertheless 
is particularly focused on the latter meaning.

Keywords: Judas Iscariot, iconography, symbolism, image, colour, gesture, kinesics.

Nataliya Hromova. Transformations of the Polaznyk Reception Ceremony in the Structure of Boiky Winter 
Rites (Late XIXth to Early XXIst Centuries). The article is an attempt to investigate the changes in the ceremony of 
polaznyk reception, i. e. the first guest, at the place of Boiky in the Ukrainian Carpathian Mountains. The author researches 
the transformations of this rite from the end of the XIXth century, when the first remembrances have been fixed about it, to 
nowadays, after the own field ethnographic materials.

Polaznyk reception rite is based on the socalled initial magic, or the magic of the first day. It means the faith in happy or 
unhappy sign at the beginning of the year, which should determine the fate of people for the following year. 

Besides, different types of the first guests in Boikivshchyna are analyzed. The most ancient kind of polaznyks includes the 
cattle, like a ram, a horse, a cow, rarely – a dog. Nowadays, this kind of the first guest has already disappeared. Till the present, 
a polaznyk is thought to be the first unexpected guest who came into house on the feasts of Presentation of the Blessed Virgin 
Mary in the Temple, Christmas, the Old New Year, as well as a specially invited guest (a little boy) on these days. If a man first 
enters a house, it is a good sign, while a woman is considered to be a bad mark.

Keywords: polaznyk, Christmas carol singer, Christmas, New Year, Presentation of the Blessed Virgin Mary in the 
Temple, Boiky, Boikivshchyna, traditions, transformations.

Oleksii Diedush. National Identity in the Light of Imagology. An impact of imagology methods on the investigation 
of national identity in ethnology is considered in the article. The categories image and stereotype, that form the basis of the 
research subject of imagology and structurally integrated national identity as a process of human consciousness are examined 
separately.

Images, and especially stereotypes, are an integral part of human mentality. But the impression on sooner a negative nature 
of stereotypes and images they generate is common for science. Although such researchers as for example Walter Lippmann 
pointed out to the positive role of stereotypes as the mechanisms for generalization and systematization of large amount of 
specific information for a separate individual and a group of people. Experience and the level of intelligence are the means of 
the reliability of stereotypes checking, although not always protect from their negative influence in the case of their deliberate 
and constant supply, for example through media. Thus stereotype is widely used by means of propaganda and information war.

In the area of national relations and national identity the image and stereotype play the role of the communicational architect. 
Each person creates expectations to the representatives of other ethnic groups due to stereotypical images received from various 
sources. Also the research of mentality is possible through the images. In Ukrainian science it was done by M. Kostomarov and 
V. Antonovych, who actively used imagologian approaches in the study of Russian, Polish and Ukrainian mentalities.

Descriptive or uncritical approach in imagology can be used to collect data on the number of abstract phenomena, in 
particular, national identity, for further critical processing by specialists.

Keywords: imagology, national identity, stereotypes, images, theory of nation.

Alina Yarova. Traditional Abode of Korop District’s Over Desna Lands in the Late XIXth through Early XXIst 
Centuries. The article deals with studying traditional huts of the populace of Korop District’s Over Desna Lands – a part of 
the district’s river country extended along the course of the Desna River. The nature of this area has had a significant impact on 
the culture of its inhabitants – a large number of wetlands and forests has determined relatively slow development of traditional 
building, as well as the use of wood as the main material.
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Рецензії

The article examines designs of residential architecture and considers hut’s erection on stumpslyhury and  placement of 
pryzbas (mounds of earth along the outer walls of a peasant’s house) around houses.

Having considered the design of log huts, it is marked that there was very poor spreading of timber skeleton constructions 
on the territory of Over Desna Lands. The article analyses the ways of mural external work.

There has been investigated the planning of traditional huts in Korop District in the late ХІХth to early to midХХth 
centuries. On the area under study, there occurred the onecompartment and twocompartment huts. Prevailing were abodes 
with a threecompartment layout.

The article describes the features of the interior of residential architecture, which in the late XIXth through XXth centuries 
were typical of the territory of LeftBank Ukraine and simultaneously had their local singularities.

The researcher made an attempt of graphical reconstruction of the ourward appearance of a late ХІХthcentury Over 
Desna Lands’ abode, which, according the results of the study, was logframed, built on wooden poles, and had a pryzba around 
the residential section of a house and a fourpitch roof.

There has been studied the points of when and what kind of changes had been occurring in residential architecture of Korop 
District, e.g., when conventional dirt floor began being replaced  with wooden one, when they commenced installing the then 
modern roofing materials, and when they started using bricks.

Keywords: abode, courtyard, gate, stove, roofing materials, pryzba (mound of earth along the outer walls of a peasant’s 
house), foundation, lyhuri, canopy.

Liliya Tryniak. Contribution of Ukrainian Intellectuals to Ethnographic Research of the Pokuttia Region 
(Second Half of the XIXth to Early XXth Centuries). hic records made in Pokuttia by local intellectuals in the mid to 
late XIXth – early XXth centuries. It is ascertained that the 1830s–1840s can be considered as the commencement of 
ethnographic research of Pokuttia. This period was related to the ethnographic activities of The Rusian Trinity. They were 
the earliest who began going to see ordinary people and pursuing the work on gathering, recording songs, tales, narratives and 
sayings. Among the associates of The Rusian Trinity, Ya. Holovatskyi was the first one to depart to an ethnographic journey. 
In the issue of those trips, the researcher has left behind valuable ethnographic materials originated from the terrains of Pokuttia. 
In particular, there were ones about folk nourishment, clothes, and a way of housekeeping. His other studies incidentally had 
mentions of Pokuttian beliefs and folklore as well.

In the same period, local teacher H. Ilkevych was also engaged in Pokuttia ethnological studies. His ethnographic records 
were collected in Kolomyya and Horodenka districts. The researcher’s most efficient work was done within the frame of collecting 
Pokuttia folk sayings and proverbs. It is worth remarking that his miscellany was one of the earliest separate ethnographic 
editions of that time.

In the 1850s, the stage of stagnation took place in ethnological activities. However, since the late 1860s, a new surge of 
interest in Ukrainian culture had developed amidst the Ukrainian public. In the first half of the 1870s, a wellknown public 
figure, lawyer, scholar and folklorist M. Buchynskyi continued to investigate the ethnological heritage of Pokuttia. He has 
carried out a great deal of work on collecting folk materials. He has gathered most of his ethnographic materials in the villages 
of Hrynivtsi, Kolyntsi, Markivtsi and Kutyshchi in Tlumach District. His unpublished materials are presrved in various funds 
of scientific libraries.

Since the late 1880s, in the pages of such periodicals as Friend (“Друг”) and Truth (“Правда”) had been issued the studies 
of other domestic ethnologists. Such a published research was M. Koltsuniak`s study Wedding in Kovalivka. M. Koltsuniak 
was a teacher and public figure. His description of the wedding contains extensive information on each moment of wedding 
ceremony, as well as has a welldefined structural precision. The researcher distinctly divided the solemnity into individual 
components, while exposing each of them in succession.  The description is accompanied by auctorial comments, in which the 
author endeavours to reveal the semantics of certain customs existing in the country of Kolomyya Foothills.

The early XXth century was marked by a new phase in the development of Ukrainian folklore and ethnography. 
This period was characterized as a quite fruitful in the realm of ethnographic research. The Ethnographic Committee, 
which had been created at the Shevchenko Scientific Society, contributed to it. During this period, a large number of 
Pokuttian intellectuals, including V. Ravliuk, I. Voloshynskyi, O. Ivanchuk, and A. Onyshchuk, was attracted to collecting 
ethnological materials. It was in this time that materials from the region were vastly represented in the Shevchenko Scientific 
Society’s editions.

Thus, in the issue of ethnographic activities of Ukrainian intellectuals in the mid to late XIXth to early XXth centuries, 
there has been accumulated a considerable layer of observations from various spheres of Pokuttian spiritual culture. Their 
publications on ethnology were all but the sole ones thenadays and are still topical for modern ethnologists.

Keywords: Pokuttia, intellectuals, ethnographic studies.

Liubov Bosa, Oleksandr Bosyi, Anastasiya Zhuravliova. Memorial Landscapes: From Expeditionary Studies on 
the Inhul River Area. The article presents some results of an integrated study of several settlements of the Inhul River area, 

http://www.etnolog.org.ua
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which involved collecting the historical and ethnographic information and analysing the main components of cultural landscape 
of the region.

One of the priorities of scholars of the Ukrainian Ethnological Centre at the National Academy of Sciences of Ukraine 
is the researching of Cossack heritage within the frame of entire collective memory of people from various Ukrainian lands. 
In 2015, an ethnographic expedition was organized into some villages of Bobrynets and Kompaniyivka districts, where an 
ethnographer Volodymyr Yastrebov has detected and examined former Cossack winter homes. In the article In Zaporizhzhian 
Remote Places (Kyivan Antiquity, December, 1885), it is submitted the results of his historical and ethnological exploration 
of settlements along the rivers of Inhul and Suhokliya.

It was scheduled to conduct a comprehensive study of several villages along the Inhul River, which involved the collection 
of historical and ethnographic information, comparison with the figures recorded by Volodymyr Yastrebov and analysis of the 
main components of cultural landscape of the region. In the course of the expedition, there were used biographical interviews 
and focused interviews with different groups of local population. Semistructured interviews were conducted, and there have 
been defined separate clusters according to the nature of the programme: description of the area, historical representation (of the 
Cossacks; events of the Soviet times, etc.), local traditional and modern business practices, crafts, rituals, etc.

Based on the data displayed in the Volodymyr Yastrebov’s investigation, there has been concluded that nowadays, it can be 
efficient to apply the approach of identifying, in collective consciousness of local residents, a modern image of Cossack lands, as 
they were described as far back as in the late XVIIIth century.

Keywords: Volodymyr Yastrebov, Cossack families, cultural landscape.
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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.

http://www.etnolog.org.ua
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